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Sammanfattning
Måluppfyllelsen för Täby vuxenutbildning är god. Kunskapsresultaten är 
mycket goda och inom utbildning i svenska för invandrare når 100 procent 
av eleverna målen. Inom grundläggande vuxenutbildning når 84 procent 
(indikatorsvärde 80 procent) av eleverna A-E i alla kurser och för 
gymnasial vuxenutbildning är samma siffra 85 procent, vilket tangerar 
indikatorsvärdet.

Under delår 1 har arbetet fokuserat på att säkerställa en god 
verksamhetskvalitet hos nya utbildningsanordnare genom tydliga avtal och 
uppföljning.

88 procent av eleverna inom vuxenutbildningen kan rekommendera sin 
utbildning. 82 procent av eleverna inom grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning anger att de är nöjda med inflytandet på sin utbildning och 
86 procent av eleverna inom svenska för invandrare. 

Sjukfrånvaronivån är låg och likaså personalomsättningen. 

Rektor har identifierat behovet av fler gemensamma medarbetarträffar, 
tätare och förbättrad kommunikation mellan medarbetare framför allt kring 
framgångsrika arbetssätt. Ytterligare åtgärder för att utveckla 
medarbetarengagemanget kommer att genomföras.

Vuxenutbildningen prognostiserar en budget i balans vid årets slut. 
Åtgärder avseende begränsning av intag av elever utifrån 
rättighetslagstiftningen har genomförts under hösten 2018.
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Förslag till beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten 
Kvalitetsredovisning för Täby vuxenutbildning, Kunskapscentrum nordost delår 1 
2018.

Patrik Forshage
Utbildningschef

Ärende
Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman och skolenhet 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Detta arbete ska dokumenteras. På enhetsnivå genomförs kvalitetsarbetet 
tillsammans med medarbetare och i dialog med utbildningsanordnarna. 
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen 
grundar sig på skollagen.
 
Denna rapport är en delårsuppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet 
vid Täby vuxenutbildning. Rapporten tar sin utgångspunkt i hur 
vuxenutbildningen arbetat för att nå målen inom följande områden: 
Kunskaper, Normer och värden och Ansvar och inflytande. Rapporten 
innefattar även avsnitten Medarbetarengagemang och Ekonomi 

Som underlag används Kunskapscentrum Nordosts kvalitetsredovisning 
delår 1 2018 samt resultat från enkätundersökningar, framförallt den 
länsövergripande enkäten för vuxenutbildningen. 

Måluppfyllelsen för Täby vuxenutbildning är god. Kunskapsresultaten är 
mycket goda och inom utbildning i svenska för invandrare når 100 procent 
av eleverna målen. Inom grundläggande vuxenutbildning når 84 procent 
(indikatorsvärde 80 procent) av eleverna A-E i alla kurser och för 
gymnasial vuxenutbildning är samma siffra 85 procent, vilket tangerar 
indikatorsvärdet.

Under delår 1 har arbetet fokuserat på att säkerställa en god 
verksamhetskvalitet hos nya utbildningsanordnare genom tydliga avtal och 
uppföljning.

88 procent av eleverna inom vuxenutbildningen kan rekommendera sin 
utbildning. 82 procent av eleverna inom grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning anger att de är nöjda med inflytandet på sin utbildning och 
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86 procent av eleverna inom svenska för invandrare. 

Sjukfrånvaronivån är låg och likaså personalomsättningen. 

Rektor har identifierat behovet av fler gemensamma medarbetarträffar, 
tätare och förbättrad kommunikation mellan medarbetare framför allt kring 
framgångsrika arbetssätt. Ytterligare åtgärder för att utveckla 
medarbetarengagemanget kommer att genomföras.

Vuxenutbildningen prognostiserar en budget i balans vid årets slut. 
Åtgärder avseende begränsning av intag av elever utifrån 
rättighetslagstiftningen har genomförts under hösten 2018.


