
© 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International  

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 

 

ABCD 

 

 

 

KPMG AB 

2012-12-12 

Lars Jönsson 

 

 

Askersunds kommun 

Granskning av åtgärder för ökad 

måluppfyllelse i grundskolan 

 
Revisionsrapport 

 
 



© 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 

  

Askersunds kommun 

Granskning av åtgärder för ökad måluppfyllelse i 

grundskolan 

2012-12-12 

 

ABCD 

Innehåll 

 

1. Bakgrund 1 

2. Syfte och revisionsfrågor 1 

3. Avgränsning 1 

4. Revisionskriterier 1 

5. Ansvarig nämnd 2 

6. Metod 2 

7. Skollagen och läroplan Lgr11 2 

8. Måluppfyllelse 3 

9. Stöd, utvecklingsarbete och utvärdering 4 

9.1 Handlingsplan 4 
9.2 Strategier för att alla barn och elever ska nå målen i Askersunds kommun 7 

9.3 Individuella utvecklingsplaner(IUP) och åtgärdsprogram 9 
9.4 Uppföljning och utvärdering 9 

10. Resursfördelningssystem 10 

11. Stödfunktioner till verksamheten 11 

12. Sydnärkes utbildningsförbund 13 

13. Sammanfattande kommentarer 13 
 

 



© 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

  

 

1 

1. Bakgrund 

Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska grundskolans åtgärder 

för att öka måluppfyllelsen.  

Många kommuner har under de senaste åren sett att måluppfyllelsen i skolan har blivit 

sämre. Detta gäller även för Askersunds kommun som trots insatser av bland annat 

matematik- och språkprojekt och ökad grundbemanning inte når målen i läroplanerna.  

2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet är att granska vilka åtgärder och resurser barn- och utbildningsnämnden vidtar för 

att öka måluppfyllelsen. 

Revisionsfrågor som granskningen ska ge svar på är följande: 

 vilka stöd- och utvecklingsinsatser ges för att öka kvalitet och måluppfyllelse i 

grundskolan? 

 hur utvärderas stöd- och utvecklingsinsatserna? 

 tar resursfördelningssystemet hänsyn till stödinsatser för att öka måluppfyllelsen?  

 finns en ändamålsenlig organisation som ger stöd till utveckling av 

verksamheten?  

I granskningen kommer också, under förutsättning att det finns tillgängliga uppgifter, att 

redovisas vilka resultat elever som kommer från Sjöängsskolan uppvisar när de genomför 

studier inom Sydnärkes utbildningsförbunds gymnasieskola. 

3. Avgränsning 

Granskningen avser endast grundskolans måluppfyllelse i enlighet med läroplanen.  

4. Revisionskriterier 

Vi kommer att bedöma om verksamheten uppfyller    

 Skollagen 

 Lgr 11 

 Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunens riktlinjer och regelverk 
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5. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden. 

6. Metod 

Granskningen har skett genom: 

 Studium av relevanta dokument 

 Intervjuer med politiker, förvaltningschef, specialpedagoger, kuratorer, 

utvecklingsledare och rektorer/förskolechefer. 

Granskningen är sakgranskad av förvaltningschefen. 

7. Skollagen och läroplan Lgr11 

Av skollagen 1 kapitlet framgår att skolan skall ta hänsyn till barns och elevers olika 

behov. Likaså skall alla barn och ungdomar oberoende av geografisk hemvist samt 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. 

Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. I 

skollagen 2 kapitlet §§ 25 och 26 regleras elevhälsans omfattning. 

Vidare framgår det av skollagen 3 kapitlet att alla barn och elever ska ges den ledning 

och stimulans de behöver för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt det är möjligt enligt utbildningens mål. Skollagen 3 kapitlet tar även upp vad som 

gäller för särskilt stöd, utredning och åtgärdsprogram.  

Även i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 finns ett 

tydligt ansvar för huvudmännen beträffande stödet till barn och elev. I läroplanen står det 

följande;  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska 

vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges 

genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika.  

 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar 

att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla. 
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Utöver de nationella styrdokumenten finns skolplanen som ett kommunalt styrdokument 

för skolan. I Askersunds kommun antog kommunfullmäktige 2008 en skolplan för 2008-

2011. I den nya skollagen har kravet på skolplan och kvalitetsredovisning ersatts med 

krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. 
 

8. Måluppfyllelse 

 

Askersund kommun har sedan år 2009 haft en problematik med lägre meritvärde för 

elever som slutat årskurs 9, mindre andel elever som når målen samt färre elever som är 

behöriga till gymnasieskolan. Detta trots insatser som matematik- och språkprojekt samt 

ökad grundbemanning. Det är främst hos pojkar som en lägre måluppfyllelse har noterats.  

 

Nedan presenteras betygsuppgifter (genomsnittligt meritvärde och andelen elever som 

nått målen i alla ämnen) avseende den valda skolan för de senaste fem åren. 

Jämförelsemått är kommunens kommunala skolor och samtliga skolor samt samtliga 

skolor i kommungruppen och riket. 

Uppgifterna presenteras även fördelat efter kön. Uppgifterna är insamlade i juni 2011. 

 
 

Betygsuppgifter 10/11 

Sjöängsskolan          Samtliga  Kommungrupp Riket 

Resultatmått 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 

Genomsnittligt 
meritvärde 

213,0 202,2 199,1 186,2 200,9 200,9 201,6 210,6 

- därav flickor 219,9 214,1 219,8 199,1 219,3 219,3 213,8 222,1 

- därav pojkar 204,7 188,0 181,4 175,8 188,1 188,1 190,4 199,6 

Andel (%) som 
nått målen i 
alla ämnen 

78,7 73,2 79,1 61,5 75,4 75,4 74,7 77,3 

- % av alla 
flickor 

80,4 72,8 81,3 70,4 80,0 80,0 77,5 80,3 

- % av alla 
pojkar 

76,6 73,5 77,3 54,4 72,2 72,2 72,2 74,6 

Källa:Siris,Skolverket  

 

Kostnaderna för Askersunds skola i jämförelse med kommungruppen och riket visar att 

Askersunds skola har högre kostnader för undervisningen på grundskolan (år 2011), se 

tabell nästa sida. Ser man två år tillbaka har kostnaden ökat från 85 200 kr (2009), det 

skall jämföras med att kommungruppen hade en kostnad på 86 700 samma år. 
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Grundskolan Egna kommunen Kommungruppen Samtliga kommuner 

Kostnad (kr) per elev       

totalt* 90 800 87 500 88 000 

för undervisning 46 400 45 300 45 600 

för lokaler 16 600 16 900 17 700 

*Den totala kostnaden per elev för kommunen grundskolan exklusive kostnaden för skolskjuts 

Källa:Skolverket 

 

Med bakgrund av ovanstående har nämnden givit förvaltningen i uppdrag att ta fram en 

strategi för att alla elever ska nå målen.  

 

Redan 2009 noterades att resultaten av de nationella proven och att andelen som saknar 

betyg i ett eller fler kärnämnen avseende 2008 hade försämrats. Under 2009 genomförde 

Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av skolorna i Askersund. Skolinspektionen 

riktade då bland annat kritik mot det elevstödjande arbetet och åtgärdsprogram. 

 

Under 2010 fick förvaltningen i uppdrag att genomföra ett flertal åtgärder och analyser 

med bakgrund av Skolinspektionens påpekande om en sjunkande måluppfyllelse. 

Förvaltningschefen fick ett särskilt uppdrag att arbeta fram en handlingsplan och en 

strategi för att förbättra måluppfyllelsen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden antog 2010-12-15  § 70 en handlingsplan för att förbättra 

resultaten och 2011-02-16 § 19 dokumentet ”Strategier för att alla barn & elever ska nå 

målen i Askersunds kommun”. 

 

Kommentar: 

 

Vi anser att nämnden har agerat och vidtagit åtgärder med bakgrund av informationen om 

sjunkande måluppfyllelse. 

9. Stöd, utvecklingsarbete och utvärdering 

9.1 Handlingsplan 

I handlingsplanen för att förbättra resultaten stipuleras ett flertal åtgärder som skall 

genomföras under 2011; 

Fortbildning/studiebesök 

 fortbildningsdag om framgångsrika skolor för rektorer, förvaltningschefer, 

kommunchefer och nämndpolitiker 

 konferens i Essunga kommun. 
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 plan för implementeringen av de nya styrdokumenten 

 ämnesvisa tvärgruppsdiskussioner   

 upptaktsdag om strategier för ökad måluppfyllelse 

 utbildning avseende åtgärdsprogram  

 

Övergripande åtgärder 

 utvecklingsledarna kartlägger och analyserar nuläget i verksamheterna, 

presenteras för nämnden.  

 rektorerna genomför lektions/gruppbesök    

 arbetet med ny barn- och utbildningsplan påbörjas 

 kartläggningen av lärarnas behörighet  

 plan för systematisk granskning av verksamheternas resultat 

 kvalitetsgranskning av de individuella utvecklingsplanerna  

 pedagogiskt ledarskap   

 

Arbete på skolnivå/ uppdrag till rektorerna 

 vilka arbetssätt leder till ökad måluppfyllelse  

 organisation, tjänstefördelning, resursfördelning, utvecklingsprojekt m.m. utifrån 

behoven på skolan 

 prioritering av det pedagogiska ledarskapet  

 nationella målen och de nationella proven kopplas till undervisningen 

 IUP och åtgärdsprogrammens kvalitet  

 rektorerna informerar sig om verksamhetens resultat 

 

Genomförda åtgärder enligt handlingsplan Ja Nej Delvis 

Fortbildning/studiebesök 

Fortbildningsdag om framgångsrika skolor för 

rektorer, förvaltningschefer, kommunchefer och 

nämndpolitiker 

√   



© 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

  

 

6 

Konferens i Essunga kommun √   

Plan för hur implementeringen av de nya 

styrdokumenten 
√   

Ämnesvisa tvärgruppsdiskussioner   √   

Upptaktsdag om strategier för ökad måluppfyllelse √   

Utbildning avseende åtgärdsprogram  √   

Övergripande åtgärder 

Utvecklingsledarna kartlägger och analyserar nuläget i 

verksamheterna, presenteras för nämnden  
√   

Rektorerna genomför lektions/gruppbesök    √   

Arbetet med ny barn- och utbildningsplan påbörjas   √ 

Kartläggningen av lärarnas behörighet    √ 

Plan för systematisk granskning av verksamheternas 

resultat 
√   

Kvalitetsgranskning av de individuella utvecklings-

planerna  
√   

Pedagogiskt ledarskap   √   

Arbete på skolnivå/ uppdrag till rektorerna 

Vilka arbetssätt leder till ökad måluppfyllelse  √   

Organisation, tjänstefördelning, resursfördelning, 

utvecklingsprojekt m.m. utifrån behoven på skolan 
√   

Prioritering av det pedagogiska ledarskapet    √ 

Nationella målen och de nationella proven kopplas till 

undervisningen 
√   

IUP och åtgärdsprogrammens kvalitet  √   

Rektorerna informerar sig om verksamhetens resultat √   
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Kommentar: 

Vid genomgång av nämndens protokoll, förvaltningens och skolornas dokumentation 

samt intervjuer framkommer att flertalet av handlingsplanens åtgärder har genomförts 

under 2011 och 2012. Dock har inte samtliga åtgärder dokumenterats. En del av 

åtgärderna är pågående och en del åtgärder har inte slutförts. Exempelvis har 

kartläggningen av lärarnas behörighet blivit fördröjd på grund av förändrade instruktioner 

från skolverket. Likaså sker ett kontinuerligt arbete med att förändra 

rektorernas/förskolechefernas administrativa arbete till ett mer pedagogiskt arbete. 

Beträffande arbetet med ny barn- och ungdomsplanen, godkändes ett förslag på ny plan 

av arbetsutskottet 2011-05-20 § 30. Dock föreslog arbetsutskottet 2011-08-11 § 33 att dra 

tillbaka förslaget. Anledningen till detta är att den nya skollagen ger nämnden andra 

verktyg för rapportering och uppföljning av verksamheten. 

9.2 Strategier för att alla barn och elever ska nå målen i Askersunds 

kommun 

I enlighet med nämndens uppdrag har förvaltningen genomfört kartläggning och analys 

som underlag till ett strategidokument för förskolan och skolan. Utifrån underlagen har 

tre områden pekats ut som viktiga för att öka måluppfyllelsen. I enlighet med 

strategidokumentet är det följande områden som verksamheten skall fokusera på; 

Ett nytt förhållningssätt 

Vi ska ha en verksamhet där det ställs höga förväntningar på alla barn, elever och all 

personal. Arbetet i skolan ska ske med kunskapsmålen i fokus. Alla elever ska kunna nå 

målen med rätt handledning. Förskolan och skolan ska ta ansvar för att alla barn och 

elever lyckas. 

Ökad målstyrning 

Läroplaner, kursplaner och betygskriterier ska vara en naturlig grund för det dagliga 

arbetet. IUP och åtgärdsprogram ska vara verktyg som används dagligen. Vi ska ha en 

verksamhet där tidiga insatser är självklart när barn och elever riskerar att inte nå målen i 

våra styrdokument. För att garantera en så tidig upptäckt som möjligt ska vi ha fler och 

tidigare kontroller av elevernas kunskapsutveckling. 

Ökat inflytande för barn och elever 

Barn och elever ska styra sitt eget lärande i ett nära samspel med pedagoger. Varje barn 

och elev ska tillsammans med sin lärare ta reda på hur det lär sig bäst. På varje förskola 

och skola ska man jobba fram en handlingsplan för hur man ska förbättra kvalitén på 

utvecklingssamtalet. 
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Vid intervjuerna framkommer att fokus de två senaste åren har legats på 

implementeringen av den nya skollagen, läroplanerna och betygssystemet. Dock återfinns 

ett flertal beröringspunkter mellan kommunens strategier och den nya skollagen samt 

läroplanerna, anser de intervjuade.  

Rektorerna och utvecklingsledarna menar att arbetet med skolornas systematiska 

kvalitetsarbete och den gemensamma strukturen för årsredovisningen har medfört att det 

blivit tydligare med uppföljningen av åtgärder. Samtidigt påpekas att det finns ett fortsatt 

behov av fortbildning och kompetensutveckling beträffande dokumentation inom skolan. 

Det behövs en tydlig och enhetlig dokumentation av åtgärder som vidtas för att öka 

måluppfyllelsen. Vikten av en gemensam och fungerande lärplattform lyfts fram vid 

intervjuerna. Under hösten 2013 kommer en ny lärplattform att introduceras. 

Merparten av de intervjuade påpekade vikten av arenor för gemensamma träffar, nätverk 

etc för erfarenhetsutbyte mellan skolor och pedagogerna. Det finns problem att hitta tider 

för gemensamma möten för såväl skolledare, specialpedagoger som pedagoger. Likaså 

medför de fysiska avstånden mellan enheterna svårigheter vid samarbete.  

Det framhålls även att arbetsbelastningen för flertalet inom skolan har ökat, genom att det 

är alltmer kringfunktioner såsom administration och dokumentation. Kringfunktionerna 

tar även tid från möjligheterna att planera och samverka i pedagogiska frågor. Detta 

framkommer tydligast vid de små enheterna då dessa inte har samma möjligheter att 

fördela arbetet eller funktionerna i organisationen.  

Skolorna genomför DLS (ett screeninginstrument för läs- och skrivdiagnostik) 

gemensamma matematiktester för att få jämförelser mellan skolorna och årskurserna. 

Även skolenkäter genomförs i årskurs 5, 7 och 9.  

Det sker ett gemensamt värdegrundsarbete inom verksamheten via Quadriceps, vilket är 

ett koncept och metod för att förbättra måluppfyllelsen. Utgångspunkten för metoden är 

att alla inom organisationen måste vara eniga om målet för undervisningen.  

Utifrån kommunens egna strategier och de nationella styrdokumenten genomförs och 

planeras fortbildning och kompetensutveckling för pedagogerna och skolledarna. 

Kommentar: 

Nämnden har uppmärksammat problematiken med måluppfyllelsen och vidtar åtgärder 

för att förbättra resultaten. Vi uppfattar att arbetet med att ta fram strategierna har givit 

nämnden underlag och information för fortsatta åtgärder.   

Vi anser att det sker en målmedvetet och strukturerat arbete med att förbättra 

måluppfyllelsen.  
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Vi noterar att det finns ett önskemål om att öka möjligheterna till fler gemensamma 

kontaktytor/arenor. 

9.3 Individuella utvecklingsplaner(IUP) och åtgärdsprogram 

IUP och åtgärdsprogram är två betydande dokument för elevens utveckling och 

möjligheter att nå skolans mål. En elevs IUP består av elevens alla skriftliga omdömen 

och den framåtsyftande planeringen. Skriftliga omdömen ska utformas i varje ämne som 

eleven läser under pågående termin. Omdömena ska beskriva vilka kunskaper eleven har 

i ämnet, vad eleven kan utveckla och hur man ska arbeta för att eleven ska utvecklas. Den 

framåtsyftande planeringen skrivs under utvecklingssamtalet och här ska förälder och 

barn/elev kunna påverka innehållet. I IUP:n sammanfattas vilka kunskaper som ska 

utvecklas och hur arbetet ska gå till för att barnet/eleven ska utvecklas så långt som 

möjligt. Den framåtsyftande planeringen ska uppdateras varje termin i samband med 

utvecklingssamtalet. 

 

Om en elev riskerar att inte klara av kunskapskraven för nivå E i ett ämne ska skolan 

genomföra en pedagogisk utredning, för att se vilka behov av särskilt stöd som eleven 

har. Skolan ska skriva ett åtgärdsprogram för eleven. Där beskrivs vilka åtgärder som 

sätts in för att stötta eleven. I åtgärdsprogrammet ska det också anges när och hur 

åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Åtgärdsprogrammet är ett komplement till den 

individuella utvecklingsplanen.  

Nämnden och skolan har gjort bedömningen att det finns ett behov av att förbättra arbetet 

med IUP och åtgärdsprogrammen. Bedömningen har lett till ett flertal åtgärder. 

Utvecklingsledarna genomför kvalitetsgranskningar på så väl IUP som åtgärdsprogram, 

likaså ingår kontroll av dokumenten i nämndens interna kontrollplan. Det har vidare 

genomförts utbildning avseende vad IUP och åtgärdsprogram skall innehålla och hur det 

skall dokumenteras. Specialpedagogerna fungerar som handledare i arbetet med 

åtgärdsprogrammen och hjälper pedagogerna vid särskilda fall.  

De intervjuade ser att kvaliteten på dokumentationen avseende IUP och 

åtgärdsprogrammen har blivit betydligt bättre beträffande både innehåll och form. 

Kommentar: 

Vi är positiva till de åtgärder och uppföljningar som har skett speciellt med tanke på 

behovet av att förbättra arbetet med IUP och åtgärdsprogram. 

9.4 Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning och utvärdering av verksamheten har tidigare skett genom 

kvalitetsredovisningen i enlighet med den tidigare skollagen. I och med förändringen av 

skollagen sker uppföljning och utvärdering genom det systematiska kvalitetsarbete som 
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skall ske i verksamheten. Kvalitetsarbetet redovisas i årsredovisningarna för respektive 

enhet.  

Det sker även kvalitetsgranskningar som syftar till att följa upp särskilda målområden 

inom verksamheten. Dessa gör oftast av utvecklingsledarna. 

Vidare används enkätundersökningar bland elever och lärare som berör skolutveckling. 

Nämnden erhåller en verksamhetsrapport två gånger om året avseende statistiska 

uppgifter samt månadsvis ekonomisk uppföljning. 

Förutom ovanstående funktioner för uppföljning och utvärdering sker särskilda 

uppföljningar av uppdrag som givits till förvaltningen av nämnden. Förvaltningen har 

upprättat ett särskilt dokument för ändamålet. Dessutom använder nämnden loggbok för 

uppföljning av uppdrag och beslut. 

Rektorerna/förskolecheferna är positiva till det nya arbetssättet med systematiskt 

kvalitetsarbete och årsredovisning. Merparten uppfattar att arbetssättet är tydligare 

beträffande den utvärderande funktionen, vilket innebär att dokumentationen kring 

pedagogiska åtgärder behöver struktureras och vara tydlig. Dessutom uppfattar man att 

stödet från förvaltningen och utvecklingsledarna fungerar bra. 

Vid intervjuerna framhåller flertalet att det är viktigt att ha en bra utvärderingsfunktion 

och utvärderingsmiljö i verksamheten. Inom detta område finns fortfarande en del kvar 

att arbeta med i verksamheten, beträffande kunskaperna i olika utvärderingsmetoder. 

I intervjuerna med politikerna framkommer att de anser sig få bra uppföljning av 

verksamheten vid nämndssammanträden. Nämnden träffar samtliga rektorer och 

förskolechefer för information om respektive verksamhet årligen. Förvaltningschefen och 

utvecklingsledarna träffar nämnden kontinuerligt för information avseende resultat, 

åtgärder, uppföljning etc. 

Kommentar: 

Vi uppfattar att nämnden erhåller adekvat information avseende uppföljning och 

utvärdering. Likaså anser vi att verksamheten genomför uppföljning och utvärdering i 

enlighet skollagen kap 4 §§ 4-6. Vi vill påpeka vikten av en bra utvärderingsfunktion och 

utvärderingsmiljö i verksamheten. 

10. Resursfördelningssystem 

Nämnden använder ett resursfördelningssystem som fördelar pengarna via nyckeltal 

relaterat till antal barn/elever. Nyckeltalen avseende vårterminen 2013 är för  

fritidsverksamhet 0.0059 * antal barn, lärare 0.0070 * antal barn i basen och 0.017 

resurspedagog * antal barn samt 10 assistenter/resurspersoner som fördelas utifrån 
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stödbehov som bedöms av barn- och elevhälsan. För förskolan räknar nämnden i snitt 

5,75 - 5,8 barn per pedagog. 

Rektorerna och förskolecheferna anser att det nuvarande resursfördelningssystemet inte 

fungerar tillfredställande. En anledning är bland annat att systemet inte tar hänsyn till 

storleken på skolorna. Det nuvarande systemet uppfattas gynna mindre enheter. Det är 

svårt att använda resurserna på ett optimalt vis på de små enheterna på grund av den 

begränsade möjligheten att förändra organisationen i förhållande till elevernas behov. 

Även utvecklingsledarna ser en problematik med de mindre enheterna utifrån ett 

pedagogiskt och skolutvecklingsperspektiv. 

Både politikerna och förvaltningen är medvetna om att det finns ett behov av att förändra 

och justera det nuvarande resursfördelningssystemet för att möta den nuvarande 

organisationens behov.  Det framförs att resursfördelningssystemet inte tar hänsyn till den 

ökade insatsen för att öka måluppfyllelsen bland eleverna. 

Kommentar: 

Vi kan konstatera att resursfördelningssystemet inte specifikt tar hänsyn till de ökade 

instanserna för att öka måluppfyllelsen. Vi gör ingen bedömning huruvida 

resursfördelningssystemet är effektivt eller huruvida fördelningen av resurserna är rättvist 

mellan enheterna. Vi uppfattar dock att det finns en bild av att dagens organisation med 

en del små enheter innebär en påfrestning på hur resurserna fördelas och kan disponeras 

på ett effektivt sätt. 
 

11. Stödfunktioner till verksamheten 

Elevhälsan i Askersund omfattar alla barn och elever mellan 1 år och 16 år. Elevhälsan 

består av skolsköterskor 2,0 tjänster, kuratorer 2,0 tjänster och specialpedagoger 6,0 

tjänster, utöver dessa finns tillgång till skolläkare 0,1 tjänst och skolpsykolog på 0,8 

tjänst. 

Specialpedagogerna är knutna till rektorsområden och sorterar organisatoriskt under 

respektive rektor. Kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog och skolläkare ligger under 

verksamhetschefen för elevhälsan. 

Elevhälsan träffas kontinuerligt för informationsutbyte och handledning. Dessutom träffar 

elevhälsan en gång i månaden individ- och familjeomsorgens personal på 

familjecentralen. Vid dessa möten kan även personal från primärvården och 

barnpsykiatrin delta. Mötena är ett led i att utveckla stödet till barn och familjer genom 

Familjecentralen som drivs av barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. 
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Specialpedagogerna träffas en gång per månad under ledning av verksamhetschefen för 

erfarenhetsutbyte och rapportering. De ingår dessutom i elevhälsogrupperna i respektive 

skola, vilka har möte en gång i veckan eller varannan vecka. 

Specialpedagogernas roll är framförallt konsultativ och handledande till pedagogerna. De 

skall hjälpa pedagogerna med vilka verktyg som skall användas vid stöd till barn och 

elever. De kan även hjälpa till vid pedagogisk utredning för att avgöra vilket stöd som är 

lämpligt för individen. Vid speciella fall ingår specialpedagogen i det direkta arbetet och 

stödet till barnet/eleven. 

Kuratorerna arbetar främst med stödsamtal med enskilda elever, flerpartsamtal och 

utredningar. Psykologen arbetar i huvudsak med utredningar och diagnoser. 

Andra stödfunktioner förutom Elevhälsan och Familjecentralen är Språkoteket. 

Språkoteket vänder sig till pedagoger inom skolan och förskolan som stöd i arbetet med 

barn som behöver extra stimulans i tal- språk- och kommunikationsutveckling. 

Dessutom har förvaltningen utvecklingsledare som stödjer verksamheten i utredningar, 

utvärderingar, fortbildningar etc. 

Vid intervjuerna framkommer att flertalet anser att elevhälsan fungerar bra. Strukturen 

där specialpedagogerna är knutna till respektive område anser rektorerna/ 

förskolecheferna fungerar bra. Specialpedagogerna är av samma uppfattning. 

Den problematik som specialpedagogerna framhåller är svårigheterna med att hitta tid till 

handledning och rådgivning med pedagogerna. Dessutom ökar barngrupperna i förskolan 

vilket medför att det blir mindre tid till enskilda stödinsatser. Likaså uppfattar 

specialpedagogerna att deras tid inte alltid användas effektivt då dessa måste vara på flera 

enheter. 

Rektorerna/förskolecheferna påpekar att det finns en viss problematik med att organisera 

stödfunktionerna på ett optimalt sätt beroende på att vissa enheter är små.  

Det framkommer vid intervjuerna att det finns ett behov av resursförstärkning avseende 

skolsköterska och kurator. Det finns ett behov av att högstadiet får en egen skolsköterska 

och kurator för att möta ungdomarnas behov av stöd. Dessutom finns ett behov av att 

utveckla dokumentationen kring elevärenden så informationen synkroniserar mellan olika 

system. 

Det påpekas vid intervjuerna att en problematik med stödfunktionerna är att dessa inte 

kan organiseras och fördelas optimalt på de mindre enheterna.  

 

 



© 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

  

 

13 

Kommentar: 

Vi uppfattar att det finns en ändamålsenlig organisation som stödjer verksamheten med 

att öka måluppfyllelsen. Verksamheten erhåller stöd i arbetet med enskilda elevers behov, 

utredningar och utvärderingar. 

Vi noterar att verksamheten upplever att det finns svårigheter med att organisera 

stödfunktionerna på ett effektivt sätt på de små enheterna. 

12. Sydnärkes utbildningsförbund  

I våra kontakter med utbildnings förbundet framkommer det att de inte har något 

tillgängligt material som särskilt visar elevernas resultat från Sjöängsskolan.  

13. Sammanfattande kommentarer 

Vår totala bedömning är att nämnden och dess verksamhet vidtar åtgärder för att öka 

måluppfyllelsen i skolorna. Det finns ett strukturerat och målmedvetet arbete i såväl 

förvaltningen som i verksamheten som syftar till att öka kvalitén i undervisningen. Vi 

uppfattar även att nämnden har ett stort förtroende för verksamheten. 

Vi noterar att både nämnden och verksamheten uppfattar att det är problematiskt med 

små enheter vid pedagogisk utveckling och fördelning av resurser. 

 

KPMG, dag som ovan 
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