
 

SID 1 (2) 
 

 
 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Tjänsteskrivelse 2021-02-01 
 SKN/2019:1 

 
 
 

Årsredovisning skolnämnden 2020 
 

Förslag till beslut 
Skolnämnden tar del av Årsredovisningen 2020. 
 
 
Sammanfattning 
Arbetet med nämndmål och uppdrag har genomförts enligt plan. 

Arbetet i grund- och gymnasieskolan präglades under vårterminen av den pågående pandemin 
(Covid-19). Gymnasieskolan övergick efter sommarlovet till fjärrundervisning för årskurs 2 och 3 
på 20 procent. Detta i syfte att avlasta kollektivtrafiken. Under höstens senare del skärptes 
rekommendationerna gällande gymnasiet och under terminens sista veckor fick gymnasieskolan 
återigen övergå till fjärrundervisning på heltid. 

Grundskolan har under hösten kunnat bedriva verksamhet som vanligt med något enstaka 
undantag.   Den 11/12 rekommenderade smittskyddsläkaren i Region Stockholm att alla 
högstadieelever skulle gå över till fjärrundervisning fram till jullovet.  Utifrån detta tog 
Skolnämndens ordförande om ett beslut om fjärrundervisning terminens sista två veckor. 

En revidering av strategin för förbättrade kunskapsresultat har genomförts och beslutats om i 
nämnd. Viktiga ingångsvärden för revideringen är verksamhetens systematiska kvalitetsarbete 
samt erfarenheterna av arbetet under den pågående pandemin. Ändringarna i strategin fokuserar 
på att stärka lärares ledarskap i klassrummet. 

Samarbetet med Skolverket inom ramen för "Samverkan för bästa skola" fortgår enligt plan. 

I november tillträdde en ny avdelningschef med ansvar för samverkan med den fristående 
verksamheten. Syftet är bland annat att bättra följa upp Solnaelever i fristående verksamheters 
resultat, arbeta med etablering av fristående verksamhet samt utveckla arbetet med övergången 
mellan fristående förskola och förskoleklass. 

Skolnämndens nettokostnad för året är 878,2 mkr vilket är 1,3 mkr högre än budgeterat. 
Avvikelsen för perioden jämfört med budget är 0,1 procent. Avvikelsen mot budget (-1,3 mkr) 
kan främst förklaras med högre personalkostnader samt högre kostnader för bidrag till externa 
utförare, främst enskilda huvudmän, än budgeterat för året. Antalet elever som valt att studera på 
en friskola eller i en annan kommun har varit fler under hösten än planerat. 

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 8,4 procent. Förändringen förklaras 
främst av avvikelsen gällande intäkter av bidrag som var högre 2019 jämfört med 2020. 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Arbetet med nämndmål och uppdrag har genomförts enligt plan. 

Arbetet i grund- och gymnasieskolan präglades under vårterminen av den pågående pandemin (Covid-19). 
Gymnasieskolan övergick efter sommarlovet till fjärrundervisning för årskurs 2 och 3 på 20 procent. Detta i syfte att 
avlasta kollektivtrafiken. Under höstens senare del skärptes rekommendationerna gällande gymnasiet och under 
terminens sista veckor fick gymnasieskolan återigen övergå till fjärrundervisning på heltid. 

Grundskolan har under hösten kunnat bedriva verksamhet som vanligt med något enstaka undantag.   Den 11/12 
rekommenderade smittskyddsläkaren i Region Stockholm att alla högstadieelever skulle gå över till fjärrundervisning 
fram till jullovet.  Utifrån detta tog Skolnämndens ordförande om ett beslut om fjärrundervisning terminens sista två 
veckor. 

En revidering av strategin för förbättrade kunskapsresultat har genomförts och beslutats om i nämnd. Viktiga 
ingångsvärden för revideringen är verksamhetens systematiska kvalitetsarbete samt erfarenheterna av arbetet under 
den pågående pandemin. Ändringarna i strategin fokuserar på att stärka lärares ledarskap i klassrummet. 

Samarbetet med Skolverket inom ramen för "Samverkan för bästa skola" fortgår enligt plan. 

I november tillträdde en ny avdelningschef med ansvar för samverkan med den fristående verksamheten. Syftet är 
bland annat att bättra följa upp Solnaelever i fristående verksamheters resultat, arbeta med etablering av fristående 
verksamhet samt utveckla arbetet med övergången mellan fristående förskola och förskoleklass. 

Skolnämndens nettokostnad för året är 878,2 mkr vilket är 1,3 mkr högre än budgeterat. Avvikelsen för perioden 
jämfört med budget är 0,1 procent. Avvikelsen mot budget (-1,3 mkr) kan främst förklaras med högre 
personalkostnader samt högre kostnader för bidrag till externa utförare, främst enskilda huvudmän, än budgeterat 
för året. Antalet elever som valt att studera på en friskola eller i en annan kommun har varit fler under hösten än 
planerat. 

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 8,4 procent. Förändringen förklaras främst av avvikelsen 
gällande intäkter av bidrag som var högre 2019 jämfört med 2020. 

Händelser av väsentlig betydelse 
Grundskolan:  

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmannen, förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer 
upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar 
utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet består av fyra faser: 

• Uppföljning 
• Analys och bedömning 
• Planering 
• Genomförande 

Tydligt pedagogiskt ledarskap 

Under våren genomfördes en organisationsförändring på central förvaltning i syfte att tydliggöra organisationen 
gällande vilka delar av central förvaltning som enbart vänder sig till verksamhet i egen regi samt vilka delar som 
vänder sig till både till fristående och kommunal verksamhet.  En ny tjänst har tillsatts som syftar till att följa upp på 
fristående skolor och elever i fristående skolors resultat. 

Under läsåret 19/20 genomfördes en organisationsförändring i de kommunala grundskolorna. Genom att en rektor 
organiserar för två skolor kan det göras samordningsvinster kring lokaler och pedagoger. 

Det är fem rektorer som ansvarar för följande områden: 

• Granbackaskolan/Tallbackaskolan 
• Skytteholmsskolan 
• Parkskolan/Ekensbergsskolan 
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• Råsunda skola/Råsunda centralskola 
• Ulriksdalsskolan/Bergshamraskolan 

I samarbete med "Samverkan för bästa skola", vilket är ett samarbete med Skolverket och högskolan Dalarna, har 
rektorerna under hösten arbetat med ledarskap och ledning med målet att skapa organisationer där de kan frigöra tid 
för att arbeta med pedagogisk utveckling. Samarbetet fortsätter under våren. 

Tydliga mål och förväntningar i skolans olika professioner och höga förväntningar i organisationens alla 
led 

Under vårterminen genomfördes en stor genomlysning av lärarens arbetstid i Solnas kommunala grundskolor. I 
genomlysningen framkom det bland annat att det behövs tydligare roller och ansvar i skolans organisation. Under 
våren arbetade rektorsgruppen därför med att ta fram tydliga beskrivningar av rollerna som arbetslagsledare och 
förstelärare som är mer specifika. Det har skapat en likvärdighet i ramarna för respektive roll även om innehållet i 
tjänsterna är specifikt utifrån den enskilda skolans behov. Bland annat har alla nya förstelärare samt arbetslagsledare 
ändrat sin arbetstid till 40 +5, vilket innebär att den arbetsplatsförlagda arbetstiden är 40 timmar istället för 35 vilket 
ska bidra till bättre samarbetsmöjligheter med skolans ledningsgrupp. 

Även mentorsrollen har behandlats av rektorsgruppen. Det är en roll som många lärare blir tyngda av. Ett 
pilotprojekt inleddes vid läsårsstart på Råsunda skolas mellanstadium samt Råsunda centralskola där varje årskurs 
har en mentor med mentorsansvar för alla i elever i årskursen. I översynen En lärarroll i förändring och i 
brukarundersökningen på dessa skolor framkommer att elever i för låg utsträckning upplever att lärare reagerar när 
de känner sig kränkta och att de inte alltid vet vem de ska vända sig till om de känner sig utsatta. Allt för många 
elever känner sig otrygga i skolan och uppger att de är rädda för andra elever. I medarbetarundersökningen som 
gjordes 2019 uppger lärarna att de upplever sin arbetssituation övermäktig. Med detta som bakgrund är 
årskursmentorernas uppgift att avlasta lärarna i deras arbetssituation samt tydliggöra för eleverna vilka vuxna de kan 
vända sig till. Utvärderingen av arbetet med årskursmentorerna visar att det har gett en förbättrad arbetsmiljö för 
eleverna där det förekommer mindre skadegörelse, färre konflikter och ett lugnare klimat överlag. Det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring trygghet och studiero har förstärkts. 

Uppföljningen av elevernas närvaro har förbättrats. Mentorerna sammanställer varje månad frånvaron så att 
skolledningen och elevhälsoteamet kan följa upp månad för månad hur närvaron ser ut för varje elev. De tar 
regelbunden kontakt med frånvarande elever och deras vårdnadshavare och gör utredningar tillsammans med 
arbetslaget och elevhälsoteamet när det behövs.  På grund av den pågående pandemin är det dock svårt att ännu se 
vilka effekter detta arbete har på elevernas närvaro. 

Mentorernas arbete har också förbättrat elevernas kontakt med vuxna på skolan. Mentorerna ser till att det blir ett 
bra informationsflöde till elever och vårdnadshavare samt hjälper eleverna med allt möjligt praktiskt som de kan 
behöva hjälp med.  Detta avlastar också lärarna i deras arbete. 

Ett utvecklingsområde för det fortsatta arbetet med årskursmentorer är att fortsätta tydliggöra vad som fortfarande 
ingår i lärarrollen och vad som är mentorernas uppgifter.  Det behövs samsyn och ett ökat samarbete mellan lärare 
och mentorer gällande detta. 

Skytteholmsskolan har arbetat med sociala mentorer under höstterminen. I en utvärdering gjord i november uppger 
eleverna att de upplever att de sociala mentorernas arbete kommer att leda till att eleverna får mer trygghet och 
studiero på skolan, att värdegrundlektioner, rastvärdar och upprustade lokaler bidrar till ökad trivsel, trygghet och 
studiero. 

Under våren 2021 kommer en stor utvärdering att genomföras både gällande förstelärarnas ändrade arbetstid och 
införandet av årskursmentorer och sociala mentorer. 

Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 

En viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet är att få data som kan ligga till grund för beslut som utvecklar 
verksamheterna. Brukarundersökningen är en viktig del av beslutsunderlaget. Tiden för genomförandet av 
brukarundersökningen var i mars vilket 2020 sammanföll med åtgärder på grund av den pågående pandemin, vilket 
har påverkat svarsfrekvensen i brukarundersökningen, särskilt gällande eleverna. Eleverna brukar vanligtvis svara på 
brukarundersökningen under skoltid men på grund av pandemin var elevfrånvaron var högre än vanligt och läget i 
skolan var ansträngt vilket gjorde att elevernas svarsfrekvens blev lägre än vanligt. Detta trots att alla elever fick hem 
inloggningsuppgifter till undersökningen och information om att den också kunde genomföras hemma. 

Medarbetarundersökningen som också vanligtvis genomförs i februari/mars flyttades i år och genomförs istället 
under hösten. Vidare ställdes flera av de nationella proven in och därmed saknas även data från dem.  I december 
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kom Skolverket med ett beslut om att de nationella proven i årskurs 6 och 9 samt gymnasieskolan ska ställas in 
under våren på grund av pandemin. Årskurs 3 ska dock genomföra de nationella proven enligt plan. 

Den kontinuerliga uppföljningen av elevernas resultat fyra gånger per läsår har fortsatt och visat sig mycket 
värdefull. Uppföljningen har varit en av orsakerna till att eleverna i Solna har kunnat hålla i sina resultat även under 
den pågående pandemin. 

Under våren hade skolnämnden en revision av det systematiska kvalitetsarbetet som genomfördes av PWC. I 
rapporten framkom att redovisningen till skolnämnden vad gäller elevers utvecklings på enhetsnivå och över tid kan 
utvecklas. Nedanstående tabell visar på hur de elever som slutade årskurs 9 i juni har utvecklats över tid från årskurs 
6 till 9. Rapporten visar även på skillnaden mellan flickor och pojkars resultat över tid. 

Analysen visar att eleverna får relativt låga betyg i årskurs 6 - 8 medan de i årskurs 9 gör en rejäl höjning. En av 
orsakerna kan vara att lärarna håller tillbaka betygen i årskurs 6 - 8. Analysen visar också att skolorna har en bra rutin 
för att fånga upp elever som riskerar att få F och arbetar på ett strukturerat sätt för att ge dem det stöd de behöver 
för att få godkända betyg.  Ett utvecklingsområde som framkommer i analysen är att skolorna behöver arbeta mer 
strukturerat för att ge medel- och högpresterande elever möjligheter att höja sina betyg.  

Meritvärde -
 utveckling åk6 till 
åk9 

Flickor Pojkar Alla elever i 
årskursen totalt 

Ökning åk6 till åk9 

Bergshamraskolan Årskurs Flickor Pojkar Totalt  
2019/20 9 250 227 234 15 
2018/19 8 208 216 214  
2017/18 7 215 209 211  
2016/17 6 210 226 219  

      
Råsunda 
centralskola 

 Fl Po Tot  

2019/20 9 248 220 234 22 
2018/19 8 226 206 216  
2017/18 7 222 204 214  
2016/17 6 216 208 213  

      
Skytteholmsskolan  Fl Po Tot  
2019/20 9 237 227 232 46 
2018/19 8 199 191 195  
2017/18 7 190 185 187  
2016/17 6 200 176 186  

      
Tallbackaskolan  Fl Po Tot  
2019/20 9 239 232 236 38 
2018/19 8 199 210 204  
2017/18 7 211 192 201  
2016/17 6 212 188 198  

      
Ulriksdalsskolan  Fl Po Tot  
2019/20 9 252 238 245 19 
2018/19 8 237 225 231  
2017/18 7 238 223 230  
2016/17 6 237 216 226  

      
Totalt  Fl Po Tot  
2019/20 9 245 228 236 31 
2018/19 8 215 205 210  
2017/18 7 214 199 206  
2016/17 6 214 197 205  

Arbetet med att utveckla lärarnas förmåga att analysera sin egen undervisning i syfte att eleverna ska uppnå hög 
uppfyllelse av kunskapskraven fortsatte under vårterminen. I skolornas kvalitetsredovisningar framkommer det att 
lärarna har utvecklats i sina analyser från att fokusera på eleverna och deras eventuella svårigheter till att titta på sin 
egen undervisning och förändra den utifrån elevernas behov. 

Under våren fortsatte förvaltningens ledningsgrupp sitt arbete inom ramen för "Samverkan för bästa skola". 
Processen för det systematiska kvalitetsarbetet har kartlagts och utifrån kartläggningen har fokus varit på att hitta 
fungerande systematiska processer i arbetet med de viktigaste frågorna. Arbetet har skapat nya arbetssätt på 
förvaltningen.  
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Under hösten infördes en ny struktur på rektorsmötena i grundskola och gymnasium. Varje vecka har rektorerna 
tillsammans med skolchefen ett möte som fokuserar på driftsfrågor och varannan vecka ett möte som fokuserar på 
processfrågor med fokus på skolutveckling. Denna nya struktur har skapat bättre informationsflöden i 
organisationen och en bättre struktur för implementering av nya projekt och beslut. 

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande och utveckling av undervisningen 

Inom ramen för arbetet med "En lärarroll i förändring" utvärderade rektorsgruppen verksamheten under den 
pågående pandemin. I utvärderingen framkom att digitalisering av undervisningen ledde fram till att lärarna 
samarbetade i mycket större utsträckning. Detta bidrog till en snabb utveckling av kunskaper om digitalisering av 
undervisningen hos lärarna. 

För gymnasiet så framkom det att lärarna till en början undervisade på samma sätt som om de hade eleverna i 
klassrummet trots att de bedrev distans/fjärrundervisning. Under våren utvecklades undervisningen, men det är ett 
fortsatt utvecklingsområde för gymnasiet. Under hösten har Solna gymnasium bedrivit fjärrundervisning både delvis 
och helt för att minska smittspridningen i samhället genom att minska trängsel i skolans lokaler samt trängsel i 
kollektivtrafiken. Undervisningen fungerar bra genom att alla de tekniska förutsättningarna finns men eleverna 
uppger själva att det är bättre att ha undervisningen på plats i skolans lokaler.  Framförallt uppföljningen av 
elevernas sociala mående behöver förbättras. 

Den organisation som finns på central förvaltning med fyra utvecklingsledare som alla jobbar med att utbilda alla 
medarbetare i förskola, grundskola och gymnasiet ställde snabbt om för att kunna stötta lärare i utvecklingen av 
undervisningen av digitala verktyg. Deras tillgänglighet och förmåga att hitta lösningar utifrån varje lärares behov är 
en framgångsfaktor i arbetet med digitaliseringen under den pågående pandemin. 

I och med den pågående pandemin uppstod behovet av att kompetensutveckla lärarna i digitala verktyg och därför 
har ESF-projektet "Digitalt medarbetarskap" utökats och inkluderar nu även lärare i grundskola och gymnasium. 
Under våren fick alla lärare utbildning i Office 365 verktyget Teams, vilket var ett verktyg som både pedagoger och 
elever redan innan pandemin hade tillgång till. Teams är ett verktyg som bland annat möjliggör 
distans/fjärrundervisning. Varje klass och grupp i Solnas kommunala skolor, både i grundskola och gymnasium har 
ett Team där lärare och elev kan kommunicera, samla material, dela ut och lämna in uppgifter vilket förenklar för 
elever och lärare när allt material är samtal på ett och samma ställe. 

På årets kommungemensamma studiedag vid läsårsstart fick lärarna i grundskolan möjlighet att fördjupa sina 
kunskaper i de digitala pedagogiska verktyg som vi har kommunövergripande: 

• Teams 
• Avancerad läsare 
• NE.se 
• Dugga 
• Inläsningstjänst 
• Infomentor 

I årets brukarundersökning framkom det att eleverna i stor utsträckning upplever att undervisningen inte är 
tillräckligt stimulerande och rolig. Undervisningen leder heller inte i tillräckligt stor utsträckning till att eleverna blir 
nyfikna och får lust att lära sig mer. Utifrån detta och utifrån vad som har framkommit gällande undervisning i en 
lärarroll i förändring har lärarna i gymnasiet, grundskolan, fritidshemmet och förskoleklass under hösten fått 
kompetensutveckling i: 

• Differentierad undervisning 
• Formativ bedömning 

Under våren 2021 kommer arbetet att fortsätta med explicit undervisning med fokus på lärarens ledarskap i 
klassrummet. Detta kommer att ske inom ramen för arbetet med att skapa "Pedagogen Solna - centrum för 
professionsutveckling och kollegialt lärande". 

För att kunna skapa "Pedagogen Solna" har behovet av en plattform att samla alla utbildningar på uppstått. Under 
våren genomfördes en förstudie av ett stadsövergripande Learning management system (LMS) och under hösten har 
en upphandling av ett system genomförts. Implementeringen leds av stadsledningsförvaltningen och kommer att ske 
under våren 2021. 

Bedömning för lärande 

Under den pågående pandemin har det blivit tydligt hur viktig den kontinuerliga uppföljningen av elevernas resultat 
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är. Elever som är i behov av särskilt stöd och elever som är i behov av struktur och tydlighet haft det svårast under 
den här perioden och behovet av uppföljning och kontinuerlig kontakt blev viktig för att inte tappa dessa elever. 

De nationella proven, som är vägledande i bedömningen av elevernas kunskaper ställdes in på grund av den 
pågående pandemin. Många lärare rapporterar att den tid de fick med eleverna istället för att genomföra proven 
gjorde att eleverna kunde förbättra sina resultat. Detta gäller särskilt i ämnen där det försvinner många timmar under 
våren då proven genomförs på deras undervisningstid. I december kom skolverket med beslut om att de nationella 
proven i årskurs 6,9 och gymnasieskolan ställs in under våren 2021 på grund av pandemin. 

Eleverna i Solna stads grundskolor lyckades hålla i sina resultat trots den pågående pandemin. Nedan följer 
resultaten från den officiella statistiken i Kolada. 

  Läsåret 18/19 Läsåret 19/20 
Meritvärde: 240,3 236,4 
Andel behöriga till yrkesförberedande 
program: 

87,7 90,2 

Andel elever godkända i alla ämnen 77,92 74,8 

I år genomfördes sommarskola på respektive högstadium istället för en gemensam, detta på grund av den pågående 
pandemin och risken för smittspridning om man för ihop elever från olika skolor. Rektorernas upplevelse är att det 
blev hög kvalitet på årets sommarskola på grund av att ordinarie lärare var i tjänst och kunde stötta upp på lovskolan 
så att eleverna fick den hjälp de behövde. Detta ledde till att fler än tidigare fick godkända betyg på lovskolan. 

Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet  

För tredje året i rad har Solna stads grundskolor tillsammans med Friends gjort mätningar gällande den upplevda 
tryggheten och trivseln. Rapporten grundar sig på enkäter som genomfördes i november 2019 av elever i 
förskoleklass till årskurs 9. Även all personal svarade på enkäten. Friends träffade även fokusgrupper av elever och 
pedagoger för samtal utifrån enkätresultatet. 

Rapporten visar att den stora majoriteten av eleverna i Solna stad trivs i sina respektive skolor. Många skolledare och 
elever vittnar om flertalet situationer i skolan där enskilda vuxna eller hela arbetslag gjort fina insatser för tryggheten 
på skolan. En övervägande del av eleverna har högt förtroende för sina mentorer och/eller andra vuxna i skolan 
samt vet hur och till vem de kan vända sig för stöd och hjälp vid behov. 

Närmare 80 procent av eleverna i årskurs 3 - 6 och 85 procent i årskurs 6 - 9 uppger att de känner sig trygga på sin 
skola, vilket är en liten ökning jämfört med förra mätningen. 

I jämförelse med fjolårets kartläggning minskar antalet utsatta elever, både gällande upplevelsen av kränkningar och 
likväl upplevelsen av mobbning. Skillnaden går från att 8,6 procent av eleverna upplevde sig mobbade till att det 
2019/2020 är 6,8 procent. Minskningen i Solna stad sker samtidigt som mobbningen generellt ökar i landet enligt 
Friends mätningar. 

I den kommunövergripande rapporten framkom också att det är särskilt viktigt att trygghetsarbetet införlivas i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Skolan behöver kontinuerligt kartlägga, analysera, planera och utveckla sitt arbete. 

Under december genomfördes 2020 års Friendsenkät för elever och pedagoger.  Resultatet följs upp i kommande 
delårsrapporter för 2021. 

Stödjande processer för lärande 

Skolnämnden såg under vårterminen över behovet av särskilda undervisningsgrupper och planerar för att skapa ett 
antal kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper kopplade till de kommunala grundskolorna. 
Ulriksdal/Bergshamra är först ut med att ha två kommunövergripande grupper för elever i området.  Under hösten 
har ett förberedande arbete med omvärldsbevakning samt grundskolornas befintliga arbete genomförts. 

För att underlätta elevhälsans arbete på respektive skola har ett nytt digitalt journalsystem upphandlats. Systemet ger 
stöd i processer kring elever i behov av särskilt stöd och omfattande frånvaro, elevhälsoteamen kan föra säkra 
protokoll och följa upp arbetet. Journalsystemet är även upphandlat för kuratorer som kommer att kunna skriva 
säkra anteckningar utifrån sina möten med elever. Under våren kommer ett pilotprojekt att genomföras tillsammans 
med årskursmentorerna på Råsunda skola och Råsunda centralskola för att kartlägga hur lärarnas dokumentation av 
det förebyggande elevhälsoarbetet skulle kunna förbättras med hjälp av systemet. 

Särskilt begåvade 

I dagsläget har verksamheterna enstaka eller inga elever som konstaterats särskilt begåvade, däremot finns det elever 
som verksamheten misstänker är särskilt begåvade. För att upptäcka elever med särskild begåvning följer skolorna 
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de riktlinjer som finns i handlingsplanen för särskilt begåvade barn och elever. De elever som behöver extra 
utmaningar får ofta arbeta tillsammans i liten grupp för att utmana varandra, arbeta i läromedel som ligger ett eller 
ett par steg högre än den åldersadekvata nivån eller i högre årskurs i ämnet inom det den särskilda begåvningen 
ligger. 

I andra verksamheter strävar lärarna efter att undervisningen i grunden ska vara differentierad för att möta elevernas 
behov. Bland annat parallelläggs undervisning i olika ämnen så att flera klasser läser samma ämne på samma tid så 
att grupper kan skapas och alla elevers behov tillgodoses. 

Säkra kompetensförsörjningen 

Utbildningen till elevassistent för medarbetare som är tillsvidareanställda men som saknar pedagogisk utbildning har 
påbörjats under perioden. På grund av det ansträngda läget i verksamheterna under den pågående pandemin så 
gjorde utbildningen tillfälligt ett uppehåll och startade igen i augusti. Utbildningen har fortsatt under hösten enligt 
varje deltagares studieplan. Att genomföra utbildningen självständigt på distans har upplevts som krävande och 
några av deltagarna har valt att inte fortsätta sitt deltagande i utbildningen. 

Stockholms universitet arbetar med en klustermodell för lärarstudenter som ska vara fullt utbyggd 2024. 
Inriktningen är att ansluta Solna till modellen under 2021. En större koncentration av lärarstudenter kommer då till 
Solnas förskolor, grundskolor och gymnasiet. Fördelar med att ansluta sig till detta kluster är att samordningen för 
studenter och handledare kan utvecklas och därmed höja kvaliteten för framtidens lärare. Arbetet med att ingå i 
kluster kommer påbörjades under ht 2020 i samarbete med Stockholms universitet. 

Fritidshemmet:  

Tydligt pedagogiskt ledarskap:  

I Skolinspektionens föreläggande (20 juni 2018) framkom att rektorerna inte alltid ser till att leda den pedagogiska 
verksamheten i fritidshemmen, utan att vissa fritidshem saknar pedagogiskt ledarskap. Under året har skolornas 
organisation gällande fritidshemmet blivit tydligare och varje skola har en uttalat ansvarig rektor för fritidshemmets 
verksamhet. 

Utvecklingen av undervisningen:  

Under januari och februari fortsatte utbildningen digitalt medarbetarskap för medarbetarna i fritidshemmet. På 
grund av den pågående pandemin riktades utbildningen om och medarbetarna i fritidshemmen fick utbildning i 
Teams, i syfte att kunna stötta i eventuell distans/fjärrundervisning vid behov. Därefter blev det ett uppehåll i 
utbildning för medarbetare i fritidshem under resterande del av våren. 

Under hösten införs modulen Fritidshem i Infomentor. Detta medför att fritidshemmen lättare kan kommunicera 
om sin verksamhet med vårdnadshavare samt att tidregistrering införs i fritidshemmet. Detta ska underlätta 
planeringen av verksamheten. 

Under hösten har ett digitalt in och utcheckningssystem införts i fritidshemmet. 

Under hösten utsågs fyra nya förstelärare i fritidshem.  Alla förstelärare arbetar tillsammans med de digitala 
kompetensledarna med att utbilda inom ramen för ESF projektet digitalt medarbetarskap. 

Inför läsåret infördes ett nytt nätverk för de i verksamheten som ansvarar för den organiserade rastverksamheten på 
respektive skola. Nätverkets syfte har varit att dela med sig av erfarenheter och idéer för att förbättra kvaliteten på 
rastverksamheten. 

Grundsärskola: 

Inför läsåret 2020/2021 har en rektor för grundsärskolan anställts i syfte att förbättra kvalitet och uppföljning av 
verksamheten. 

Gymnasiet:  

Arbetet i gymnasiet präglades under vårterminen av den pågående pandemin. 

Gymnasieskolan övergick efter ett statligt beslut till fjärrundervisning den 18 mars. Fjärrundervisningen pågick hela 
vårterminen. För att ta igen eventuell förlorad tid i samband med övergången till fjärrundervisning förlängdes 
vårterminen med en skoldag. 

Efter höstlovet var utgångspunkten att eleverna skulle återgå till ordinarie undervisning på 100 procent i skolans 
lokaler men efter Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer för stockholmsregionen fattades ett 
ordförandebeslut om fortsatt fjärrundervisning för årskurs 2 och 3 på 20 procent. I mitten på november kom 
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ytterligare skärpta rekommendationer från regeringen och gymnasieskolan fick då gå över till fjärrundervisning på 
heltid fram till och med den 24/1 2021. 

Eftersom Solna gymnasium sedan tidigare har hög grad av digitaliserad undervisning på grund av det stora antalet 
elever som går Nationell Idrotts Utbildning (NIU) blev inte övergången till fjärrundervisning svår. Lärarna fick 
dessutom god stöttning av central förvaltnings digitala kompetensledare för att komma igång med Teams och andra 
digitala verktyg som underlättade fjärrundervisningen. 

Under perioden med fjärrundervisning blev det synligt att elever som är i behov av särskilt stöd samt elever i behov 
av fasta rutiner och ramar hade svårare att klara av fjärrundervisningen. När regeringen öppnade upp för att kunna 
ta in små grupper av elever fick dessa elever möjlighet att regelbundet komma in till skolan för att få stöttning i 
skolarbetet. 

Matematiken var ett av de ämnen som var svårast för eleverna att klara av på egen hand under fjärrundervisning. 
Det var 67 elever som deltog i sommarskolan i matematik och av dem fick 45 ett godkänt betyg efter att ha deltagit i 
lovskolan. 

Ungdomsmottagningen 

Ungdomsmottagningen har haft ungefär 320 besök per månad för samtliga yrkesgrupper. 

Projekt och förebyggande/utåtriktat arbete som var tänkt att genomföras under våren, har inte kunnat genomföras 
på grund av den pågående pandemin. Tiden användes istället till att planera inför hösten. 

Representanter från ungdomsmottagningen besökte gymnasieskolor under hösten och träffade skolornas ledning 
och elevhälsoteam (EHT). Syftet var att gå ut i klasserna för att träffa elever, presentera verksamheten, informera 
om Solna ungdomsmottagning och göra eleverna delaktiga i workshops som kommer att äga rum under vårterminen 
2021.Temat i de planerade workshopparna är samtycke och sexualitet. 

En digital presentation av ungdomsmottagningen har förberetts. Denna kommer att erbjudas till skolor i det fall det 
blir svårt att få till stånd fysiska besök på mottagningen, och genom den kan representanter från 
ungdomsmottagningen ha en interaktiv skolinformation och diskussion. 

Sjukhusskolan 

Under vårterminen hade sjukhusskolan en bra tillgänglighet trots att ”drop-in” på skolan fick stänga på grund av den 
pågående pandemin. Lärarna på sjukhusskolan har fortsatt med uppsökande verksamhet samt planerade lektioner en 
till en. 

Under läsåret har lärarna arbetat upp en rutin där de besöker dagvårdsavdelningar och träffar elever som får 
behandlingar med jämna mellanrum. Dessa elever missar ofta samma dagar i ordinarie skola och där kan 
sjukhusskolan bli ett komplement som gynnar elevens kunskapsutveckling. 

Lärarna på sjukhusskolan åker med på skolbesök tillsammans med konsultsjuksköterskorna och har sedan en egen 
kontaktperson på skolorna där de tillsammans kommer fram till hur den bästa undervisningen ska gå till för varje 
enskild elev. Lärarna på sjukhusskolan informerar hela tiden de skolorna som de har kontakt med om vad eleven har 
jobbat med och vad eleven behöver för stöd från sin hemskola. 

Skolskjuts  

Under perioden 1 januari till 31 december 2020 inkom totalt 319 ansökningar om skolskjuts, varav flertalet gällde 
SL-kort. Den vanligaste orsaken till att SL-kort beviljats är att Solna stad inte kunnat bereda plats på elevens 
närmaste skola, vilket medfört att eleven uppnått det avståndskrav som beslutats av nämnden alternativt att eleven 
har växelvist boende inom kommunen. Majoriteten av avslagen gällande SL-kort beror på att eleven själv valt en 
annan skola än den kommunen hade placerat eleven på. 

Av de inkomna ansökningarna gällde 140 skoltaxi. Majoriteten av de ansökningar om taxi som beviljades, bifölls på 
grund av att eleven har en funktionsvariation. Majoriteten av avslagen berodde på att eleven själv valt en annan skola 
än den kommunen skulle placerat eleven på. 

Totalt bifölls 37 procent av ansökningarna dvs av både ansökningar om SL-kort och skoltaxi. 

Under perioden har 30 överklaganden tagits emot, varav en inkom för sent och därför inte har prövats. Av de 
mottagna överklagandena har 23 avslagits av Förvaltningsrätten och två har upphävts varpå Solna stad fattat ett nytt 
beslut om avslag på nya grunder. Förvaltningen inväntar fyra domar från Förvaltningsrätten. 

Statistiken gäller inkomna ansökningar under hela 2020, en del av ansökningarna som inkom vårterminen 2020 
gällde vårterminen 2020, medan majoriteten av ansökningarna gällde läsåret 20/21. 



 

10 

Skolnäm
nden - Å

rsredovisning 2020 

 

Vissa vårdnadshavare ansökte både via e-tjänst och blankett alternativt flera gånger via e-tjänst, antalet beslut är 
därför färre än antal ansökningar. 

Klagomål och kränkningsärenden  

Huvudmannen tog under 2020 emot 82 anmälningar om klagomål. Av dessa hanterades 30 på huvudmannanivå, det 
vill säga av utredare på central förvaltning och 52 överlämnades till rektor för berörd förskola eller skola för vidare 
hantering. Ingen av stadens verksamheter utmärker sig med ett stort antal anmälningar. 

Av stadens trettiofyra förskolor har tretton mottagit klagomål under året och av stadens nio grundskolor har 
samtliga mottagit klagomål. Solna gymnasiet har mottagit tre klagomål. 

Av de överlämnade klagomålen framkommer följande 

Av de 52 överlämnade klagomålen gäller 20 förskolan och handlar huvudsakligen om bristande tillsyn och bristande 
information. 30 av de överlämnade klagomålen gäller skolan och handlar om särskilt stöd, bristande kommunikation 
och kränkande behandling. Två gäller Solna gymnasium och handlar och trängsel i matsalen. 

Av de ärenden som utretts av central förvaltning framkommer följande 

Sex av klagomålen gäller förskola varav två överlämnats från Skolinspektionen. Ett av klagomålen gäller att barn i 
Solna kommun avgiftsbeläggs för Allmän förskola och utreds av Skolinspektionen. 

23 av klagomålen gäller skolan varav sju överlämnats från Skolinspektionen för utredning, två utreds av 
Skolinspektionen. Ett klagomål gäller Solna gymnasium och har överlämnats från Skolinspektionen för utredning. 

Majoriteten av klagomålen under året gäller grundskolan. 

Personuppgiftsincidenter  

Antalet personuppgiftsincidenter som har inträffat under 2020 var 27 stycken. 

Merparten av personuppgiftsincidenterna är felaktigt utskick av personuppgifter till exempel via mejl eller i system. 
Flera anmälningar har handlat om systemfel till exempel felaktig behörighet. En incident gällde en förvunnen dator. 

I samtliga fall vid felutskick har det säkerställts att inga sekretessmarkerade personer har förekommit. 

I ett fall har det skickats personuppgifter gällande sekretessmarkerad person till intern funktionsbrevlåda vilket har 
uppdagats omedelbart och åtgärdats. 

Gällande behörighetsfel har personal haft rätt behörighet och därmed inte omfattats av felet. I de fall det har rört sig 
om systemfel har barn- och utbildningsförvaltningen tagit del av systemuppdatering för specifikt systemfel. 

Risken för intrång i den försvunna dator har efter genomgång med systemförvaltare bedömts som låg, då datorerna 
är skyddade med lösenord och bundna till domän. 

En incident har anmälts till Datainspektionen med anledning av ett utskick som gjordes till samtliga i 
kommunfullmäktige, skolnämnd och HR-personal. Med anledning av innehållet med dess specifika indelning i 
årskurs, kön, behov och spridning av detta ansågs händelsen som föremål för en anmälan till Datainspektionen. 
Datainspektionen beslutade att avsluta anmälan. 

Kvalitetsdeklarationer 

Kvalitetsdeklarationerna går i linje med läroplanernas uppdrag och följs upp inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Solnas skolor och förskolor arbetar utifrån en aktuell likabehandlingsplan och plan mot kränkande 
behandling. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i 
stiftelseform. Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt 
gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en 
sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och 
nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga 
verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, 
strategier, riktlinjer, planer och program. 

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en 
verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i 
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omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till 
sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten. 

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan 
och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned 
till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetares ansvar och 
befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. 

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att 
verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, 
som inte är ringa, ska omgående informeras om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas 
verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två 
tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december. 

Skolnämndens ansvarsområden 

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk 
utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna grundskoleverksamheter eller 
genom att föräldrar väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar 
även för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan utbildningen 
antingen ske vid Solna gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnasium. I nämndens ansvarsområde 
ingår också ungdomsmottagningen. 

Mål och uppdrag 
Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter 
och relevanta mått. Målen bedöms enligt: 

  Målet uppfylls i år 

   Målet uppfylls till stor del i år 

   Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 

Nämndmål 

 Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkeslivet. 

 Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar. 

Utbildningen ska leda till goda kunskapsresultat och till att varje elev är väl förberedd för vidare 
studier eller yrkeslivet. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Vårterminens arbete i skolan präglades av den pågående pandemin. Trots pandemin har stadens grundskolor lyckats 
hålla samma nivå eller förbättrat resultatet från föregående år. Meritvärdet i årskurs 9 och andelen elever som 
uppnår kunskapskraven i alla ämnen ligger på samma nivåer som föregående år medan andelen elever som är 
behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasiet har ökat från 88 procent till 90,2 procent. Enligt den 
preliminära officiella statistiken är 85,3 procent av årskurs 9 i riket behöriga till yrkesförberedande program på 
gymnasiet. Det är en ökning med 1 procentenhet i jämförelse med föregående läsår. Solnas grundskolor har ökat 
behörigheten till ett yrkesförberedande program på gymnasiet med mer än 2 procentenheter. 
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De nationella proven ställdes in av Skolverket på grund av den pågående pandemin. De nationella proven i svenska 
hann dock genomföras i både årskurs 6 och årskurs 9. I skolornas kvalitetsredovisningar från läsåret framgår att den 
tid som lärarna har fått med eleverna istället för att genomföra nationella prov har lett till den ökade behörigheten 
till yrkesförberedande program på gymnasiet. I december ställde Skolverket in de nationella proven in för läsåret 
20/21 på grund av pandemin för att ta hänsyn till lärares arbetsbelastning. 

Höstens resultat på screening i förskoleklass visar på ett bättre resultat än föregående år.  En framgångsfaktor kan 
vara läslyftet som genomförts i förskolan och som är ett arbete som flera förskolor har fortsatt på egen hand även 
efter att projektet avslutats. 

Arbetet med att skapa "Pedagogen Solna - centrum för professionsutveckling och kollegialt lärande" kom igång 
under våren. I och med den pågående pandemin fick det en extra skjuts då behovet av utbildningar i digitala verktyg 
riktade till lärarna blev akut. Ett behov uppstod också av att ge lärarna kunskaper om distans/fjärrundervisning 
utifrån den senaste forskningen. Ett nytt koncept där lärarna fick ta del av forskning genom en film och därefter ha 
en gemensam diskussion i Teams tog form. Konceptet har utvecklats under hösten och implementerats. 

För att möjliggöra tillgängligheten på alla utbildningar som produceras uppstod behovet av ett Learning 
Management System (LMS). En stadsövergripande förstudie genomfördes under våren inom ramen för Digitalt 
Medarbetarskap och under hösten skedde en upphandling. Ett LMS möjliggör att samla alla utbildningar på en 
plattform för att tillgängliggöra utbildningarna för till exempel nya medarbetare. 

Under våren genomfördes en stor genomlysning av lärares arbetstid. I undersökningen framkom bland annat att det 
behövs tydligare roller och ansvar i skolan till exempel gällande mentorsrollen. Lärare spenderar en hel del tid på 
mentorsuppdraget samt på att anpassa undervisningen utifrån alla elevers förutsättningar. Under våren arbetade 
därför rektorsgruppen med att ta fram tydliga beskrivningar av arbetslagsledarrollen och förstelärarrollen som är mer 
specifika. Även ett arbete kring mentorsrollen har genomförts. 

Arbetet med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet fortlöper enligt plan. Uppföljningen av elevernas resultat 
har varit extra viktig under våren med den pågående pandemin så att inga elever ska riskera att falla mellan stolarna. 
Under vårterminens uppföljningar har förvaltningen tillsammans med rektorerna arbetat med att förbättra lärarnas 
analyser av den egna undervisningen. Arbetet fortsatte under höstterminen och det har skett en tydlig skiftning i 
lärares analyser av sin egen undervisning, från ett elevfokus till ett fokus på lärarens egen undervisning. 

Höstterminen 2019 implementerades ett nytt resursplaneringssystem för stadens grundskolor och under våren 
skedde ett intensivt arbete där förvaltningen stöttat rektorerna i resursplaneringen. Det har varit en samlad insats 
med deltagare från respektive skolledning, representanter för ekonomi och HR samt förvaltningsledningen. Den 
samlade kompetensen har tillsammans kunnat stötta rektorerna i deras arbete. Arbetet med att följa upp 
resursplaneringen har fortsatt under hösten. 

Under våren arbetade barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp med att förbättra det systematiska 
kvalitetsarbetet tillsammans med högskolan i Dalarna inom ramen för "Samverkan för bästa skola". Fokus för 
arbetet har varit att skapa en modell för hur processer ska drivas systematiskt. Arbetet fortsätter under hösten med 
fokus på arbete tillsammans med skolchef och rektorsgruppen. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

• Kontinuerlig uppföljning av elevernas resultat 
• Lovskola på respektive skola istället för en sammanslagen lovskola för alla stadens skolor.   
• Gemensam kompetensutveckling i tillgängligt lärande. 

 
 

Utbildningen ska vara tillgänglig och anpassas efter alla elevers förutsättningar. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Måluppfyllelsen mäts dels genom ett antal nyckeltal, dels genom skriftliga beskrivningar av genomförda aktiviteter. 

Svarsfrekvensen i årets brukarundersökning är lägre en vanligt. Undersökningen genomfördes mitt i den mest 
intensiva Covid-19-perioden under våren. Tabellen visar svarsfrekvensen vid de senaste två undersökningarna. 

  2020 2018 
Vårdnadshavare årskurs 3: 53 % 77 % 
Vårdnadshavare årskurs 5: 48 % 63 % 
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  2020 2018 
Vårdnadshavare årskurs 8: 46 % 69 % 
Elever årskurs 3: 50 % 56 % 
Elever årskurs 5: 38 % 54 % 
Elever årskurs 8: 43 % 55 % 

Andelen elever som känner sig trygga i Solnas kommunala skolor är i 2020 års brukarundersökning 85 procent. 
Tryggast känner sig eleverna i årskurs 3 med 89 procent medan det är 81 procent av eleverna i årskurs 5 som känner 
sig trygga, vilket är samma resultat som vid mätningen 2018. I Friendsenkäten i november svarade närmare 80 
procent av eleverna i årskurs 3–6 och 85 procent i årskurs 6–9 uppger att de känner sig trygga på sin skola, vilket är 
en liten ökning från första mätningen. 

Under våren fick barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt berörda utredare en genomgång av det 
kommunövergripande resultatet på Friendsenkäten. Under hösten gjordes en utvärdering av samarbetet med 
Friends.  Resultatet blev att grundskolorna fortsätter med Friendsenkäten även läsåret 20/21, eftersom den ger 
skolorna en heltäckande och över tid jämförbar bild av trygghetsarbetet. 

Resultatet i rapporten visar att den stora majoriteten av eleverna i Solna stad trivs i sina respektive skolor. Många 
skolledare och elever vittnar om flertalet situationer i skolan där enskilda vuxna eller hela arbetslag gjort fantastiska 
insatser för tryggheten på skolan. Övervägande del av eleverna har högt förtroende för sina mentorer och/eller 
andra vuxna i skolan samt vet hur och till vem de kan vända sig för stöd, hjälp eller bara prata en stund. 

I jämförelse med fjolårets kartläggning minskar antalet utsatta elever, både gällande upplevelsen av kränkningar och 
likväl upplevelsen av mobbing. Skillnaden går från att 8,6 procent av eleverna 2018/2019 upplevde sig mobbade till 
att det nu 2019/2020 är 6,8 procent. Minskningen i Solna stad sker samtidigt som mobbningen generellt i landet 
ökar. 

Särskilt viktigt är att trygghetsarbetet införlivas i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolan ska kontinuerligt kartlägga, 
analysera, planera och utveckla sitt arbete. 

Cirka 85 elever i Solna stads kommunala grundskolor går idag hel- eller deltid i en särskild undervisningsgrupp.  
Många av dessa elever deltar i sina ordinarie klasser under praktisk-estetiska ämnen. Under hösten fortsätter ett 
arbete med att utveckla undervisningen i syfte att göra den så tillgänglig som möjligt för alla elever. 

Barn- och utbildningsförvaltningen såg under vårterminen över behovet av särskilda undervisningsgrupper och 
planerar för att skapa ett antal kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper kopplade till de kommunala 
grundskolorna. Ulriksdal/Bergshamra är först ut med att ha två kommunövergripande grupper för elever i området. 
Under hösten påbörjades en kartläggning av hur kringliggande kommuner arbetar med särskilda 
undervisningsgrupper samt hur våra egna skolor organiserar verksamheten för barn i behov av särskilt stöd. 

Förvaltningen har under våren anställt en specialpedagog som arbetar centralt. I höst har ett specialpedagogiskt 
nätverk startat igen med fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Bland annat har gruppen sett över 
alla blanketter som finns inom området samt implementerat ProRenata, ett digitalt verktyg som ska underlätta och 
effektivisera det förebyggande elevhälsoarbetet. 

 
 

Uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslutade uppdrag för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. Status för uppdragen bedöms enligt: 

 Uppdraget är slutfört 

  Uppdraget pågår enligt plan 

  Uppdraget pågår med avvikelse 

 Uppdraget avbrutet eller har inte startat. 

Uppdrag 

 Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg i syfte att 
förbättra kunskapsresultaten. 

 Skolnämnden och barn- och förskolenämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för kompetensutveckling och karriärvägar inom 
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Uppdrag 
förskola och skola. 

Skolnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att utveckla undervisningen med stöd 
av digitala verktyg i syfte att förbättra kunskapsresultaten. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en handlingsplan för att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg i syfte att 
förbättra kunskapsresultaten avrapporterades på skolnämnden i juni, då nämnden fastställde handlingsplanen. 

Skolnämnden och barn- och förskolenämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för 
kompetensutveckling och karriärvägar inom förskola och skola. 

 Uppdraget är slutfört. 

Uppdraget att ta fram en strategi för kompetensutveckling och karriärvägar inom förskola och skola avrapporterades 
på skolnämnden och barn- och förskolenämnden i juni, då nämnderna antog strategin. 

Ekonomisk analys 

Driftredovisning 

Skolnämndens nettokostnad för året är 878,2 mkr vilket är 1,3 mkr högre än budgeterat. Avvikelsen för perioden 
jämfört med budget är 0,1 procent. 

Avvikelsen mot budget (-1,3 mkr) kan främst förklaras med högre personalkostnader samt högre kostnader för 
bidrag till externa utförare, främst enskilda huvudmän, än budgeterat för året. Antalet elever som valt att studera på 
en friskola eller i en annan kommun har varit fler under hösten än planerat och avvikelsen mot budget är på totalt 
25,7 mkr. Övriga kostnadsgrupper i posten köp av verksamhet/tjänster, främst gällande it-tjänster har dock en 
positiv avvikelse (se även kommentar angående övriga kostnader). 

Sjuklönerna har under året varit högre än normalt (se även avsnitt 1.6 Väsentliga personalförhållanden) vilket kan 
kopplas till den pågående pandemin och uppmaningen att vara hemma även vid lindriga symptom. Under april till 
juli har staten ersatt hela sjuklönekostnaden men från augusti till december utgår ersättningen för högre 
sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden. 

Avvikelsen för övriga kostnader är främst kopplade till kostnader som avser it där budget per kostnadsslag inte 
stämmer överens med hur utfallet konterats.  

På intäktssidan visar utfallet en positiv avvikelse främst gällande bidrag och försäljning av verksamhet 
(interkommunala intäkter för elever från andra kommuner). Avvikelsen för bidrag avser statsbidrag för likvärdig 
skola, lärarassistenter och lovskola från Skolverket, bidrag från Migrationsverket samt bidrag för sjuklönekostnader 
(se ovan) som inte budgeterats för. Statsbidragen är främst avsedda att finansiera ökade personalresurser i 
verksamheten vilket till stor del förklarar avvikelsen för personalkostnaden under perioden. 

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 8,4 procent. Förändringen förklaras främst av avvikelsen 
gällande intäkter av bidrag som var högre 2019 jämfört med 2020. 

På kostnadssidan är personalkostnaderna lägre jämfört med 2019 vilket stämmer väl överens med att organisationen 
har anpassat sig efter antalet elever och antalet anställda har minskat (se även avsnitt 1.6 Väsentliga 
personalförhållanden). 

Kostnader för bidrag till externa utförare (köp av verksamhet/tjänster) är högre än föregående år och beror på att 
det år 2020 varit fler elever som valt att studera på en friskola eller i en annan kommun. 

När det gäller övriga kostnader är det ett stort inköp av datorer 2019 som är förklaringen till avvikelsen mellan åren. 

Resultaträkning (mkr) Periodutfall Årsprognos 
 2020 2019 % 20/19 Budget- 

avvikelse 
Budget Prognos Prognos- 

avvikelse 
Taxor och avgifter 29,8 28,4  1,3 28,5 29 -0,8 
Hyror och arrenden 0,4 0,5  0,4 0,0 0,0 -0,4 
Bidrag 108,8 129,2  41,2 67,6 86 -22,8 
Försäljning av verksamhet 90,9 88,7  7,2 83,7 88 -2,9 
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Övriga intäkter 0,0 0,1  0,0 0,0 0,0 0,0 
Interna intäkter (kto 39) 438,7 591,4  19,3 419,5 419,5 -19,2 
Summa intäkter 668,6 838,3 -20 69,4 599,2 622,5 -46,1 
Personalkostnader -446,2 -457,8  -45,1 -401,1 -422 24,2 
Köp av verksamhet/tjänster -529,7 -514,8  -7,5 -522,2 -522,2 7,5 
Lokalkostnader -105,1 -101  -0,3 -104,8 -106 -0,9 
Kapitalkostnader -10,7 -10,7  -0,1 -10,6 -10,6 0,1 
Övriga kostnader -38,1 -47,5  -7,8 -30,3 -31,3 6,8 
Interna kostnader (kto 79) -417,1 -576,2  -9,8 -407,3 -407,3 9,8 
Summa kostnader -1 546,8 -1 708,1 -9,4 -70,6 -1 476,1 -1 499,4 47,4 
Verksamhetens 
nettokostnader 

-878,2 -869,8 8,4 -1,3 -876,9 -876,9 1,3 

        
Utfallet för år 2019 är justerat då budgeten från 2020 är fördelad på skolnämnden och barn och förskolenämnden. Under 2019 låg budgeten för samtliga verksamheter på skolnämnden 
Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020 och kolumnen prognosavvikelse visar differensen mellan utfall och prognos. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Utfallet jämfört med prognosen i delårsrapporten per augusti visar på en avvikelse om 1,3 mkr. 

På intäktssidan är det posten bidrag som avviker positivt jämfört med prognos. Bidrag från Skolverket, 
Migrationsverket och kompensation för kostnader under den pågående pandemin blev högre än beräknat i 
prognosen i augusti. 

När det gäller kostnadssidan är det främst personalkostnader, köp av verksamhet/tjänster och övriga kostnader som 
blivit högre än prognostiserat i augusti. Den ökade personalkostnaden har en direkt koppling till de ökade bidragen 
på intäktssidan. Både statsbidrag från Skolverket och kompensation för ökade kostnader under den pågående 
pandemin avser främst personalresurser. 
Avvikelsen mot prognos för köp av verksamhet/tjänster avser kostnader för bidrag till externa utförare. Antalet 
elever som valt att studera på en friskola eller i en annan kommun har varit fler under hösten än prognostiserat i 
augusti. För övriga kostnader är avvikelsen främst kopplade till kostnader som avser it där prognosen per 
kostnadsslag inte stämmer överens med hur utfallet konterats. 

Verksamheter 

Verksamheter (mkr) Periodutfall Årsprognos 
 2020 2019 % 20/19 Budget- 

avvikelse 
Budget Prognos Prognos- 

avvikelse 
Gemensam verksamhet -16,8 -21,9 -23,3 5,8 -22,6 -20 2,6 
Grundskola -657,7 -647,3 1,6 -1,7 -656 -657,9 -1,9 
Gymnasieskola -166,6 -166,8 -0,1 -0,2 -166,4 -166 0,4 
Grundsärskola -26,8 -20,4 31,4 -4,8 -22 -25 -3 
Gymnasiesärskola -10,3 -13,3 -22,6 -0,4 -9,9 -8 1,9 
Summa nämnd -878,2 -869,7 1,0 -1,3 -876,9 -876,9 0,0 

Gemensam verksamhet 

Utfallet för gemensam verksamhet är 5,8 mkr lägre än budgeterat för året. Avvikelsen jämfört med budget beror 
främst på lägre it-kostnader och centrala personalkostnader än budgeterat för året. 

Grundskola 
Utfallet för förskoleklass, grundskola och fritidshem visar på en negativ avvikelse om 1,7 mkr. Avvikelsen avser 
framförallt högre personalkostnader och kostnader för köp av verksamhet. Antal elever som valt en extern utförare 
främst för årskurs 4 till 9 har varit fler än planerat. Även intäkter i form av statsbidrag och försäljning av verksamhet 
(intäkter för elever från andra kommuner) har varit betydligt högre än budgeterat vilket till stor del täckt upp de 
ökade kostnaderna. Under året har även ett extra strukturbidrag betalats ut till fristående skolor som begränsat sitt 
mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Syftet med tillägget var att bidra till att täcka ökade kostnader för 
högre personaltäthet, högre lokalkostnader, förstärkt elevhälsa och ökad kostnad för ledning och administration. 

Utfallet stämmer väl med prognosen i delårsrapporten per augusti. Jämfört med föregående år är nettokostnaden 
10,4 mkr högre. Avvikelsen är främst kopplad till att det varit lägre intäkter jämfört med föregående år. 

Gymnasieskola 
Utfallet jämfört med budget för gymnasieskolan visar inga avvikelser. Kostnader för köp av verksamhet, bidrag till 
friskolor och andra kommuner, är cirka 1,5 mkr högre än budgeterat vilket kompenseras av att kostnader för egen 
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regi är lägre än budgeterat för året. Det är både personalkostnader och kostnader för måltider och lokaler som är 
lägre än planerat. Avvikelsen är en effekt av beslutet om att undervisningen under våren och delar av hösten, för att 
minska smittspridningen, inte bedrivits i skolans lokaler. 

Nettokostnaden för verksamheten stämmer väl med prognosen i delårsrapporten per augusti och med utfallet 
föregående år. 

Grundsär- och gymnasiesärskola 
Utfallet för grundsär- och gymnasiesärskolan visar på en något högre kostnad än budgeterat för året. Avvikelsen 
beror på att det varit fler elever i både grundsärskolan och gymnasiesärskolan än planerat. 

Utfallet för året är 4,1 mkr högre än prognostiserat i delårsrapporten per augusti. Jämfört med prognosen per 
oktober är dock avvikelsen endast 0,6 mkr. Avvikelsen är direkt kopplad till antal elever i verksamheten. 

Jämfört med föregående år är det främst kostnader för grundsärskolan som är högre. Förändringen beror på att det 
är fler elever som är mottagna i särskolan jämfört med föregående år. 

Egen regi 
Utfallet för egen regi, Skolchefens resultatenhet, visar på en avvikelse på -71 tkr. Den interna resultatregleringen för 
år 2020 har justerats utifrån den nya organisationen med två nämnder. Kvarvarande interna resultatreglering för år 
2020 ingår i resultatet. Den interna debiteringen för it-kostnader och oh har i bokslutet minskats utifrån utfallet för 
gemensam verksamhet (se kommentarer under rubriken Gemensam verksamhet). 

Investeringsredovisning 

Skolnämndens investeringsutfall för året är 3,9 mkr vilket är något lägre än 2019. Utfallet avser främst inventarier till 
nyrenoverade lokaler på Skytteholmsskolan, Ekensbergskolan och Råsundaskolan. 

För en god ekonomisk styrning är det viktigt att nämndernas prognossäkerhet är hög. I årsredovisningen jämförs 
därför årets utfall med nämndens prognoser under året. 

Avvikelsen mot prognos i nämndens delårsrapport är 1,1 mkr. Avvikelsen beror på en korrigering från 
investeringskostnad till driftskostnad av ett inköp från tidigare år som ännu inte aktiverats. 

Investeringsredovisning 
(mkr) Periodutfall Årsprognos 

 2020 2019 Differens 
20/19 

Återstår av 
årsbudget 

Budget Prognos Prognos- 
avvikelse 

Kapitalinventarier, 
arbetsmiljöåtgärder m.m. 

-3,9 -5,2 -1,3 1,1 -5,0 -5,0 -1,1 

Prognoskolumnen avser prognos per augusti 2020. 

Väsentliga personalförhållanden 
Flera av stadens verksamheter är organiserade i gemensamma förvaltningar som stödjer flera nämnder. En av 
anledningarna till detta är att uppnå samordningsvinster och en mer effektiv organisation. Därför redovisas 
personalavsnittet för hela förvaltningen. 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning. Genom att fortsättningsvis bedriva verksamheter som genomsyras 
av hög kvalitet, en stabil organisation, rätt förutsättningar och goda resultat blir staden en attraktiv arbetsgivare inom 
förskola och skola. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete utifrån antagna strategier för att säkra 
kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv förskole- och skolkommun ger som resultat en ökad kvalitet i 
förskolan och förbättrade kunskapsresultat i skolan. 

Utvecklingsarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningens HR-team har fortsatt inom bland annat områdena 
kompetensförsörjning, chefsstöd, ledarutveckling och attraktiv arbetsgivare. Men anledning av den pågående 
pandemi har vissa utbildningsinsatser flyttats fram eller hållits via digitala hjälpmedel. Stort fokus har lagts på att 
stötta chefer och medarbetare med information och kunskap om den pågående pandemin (Covid-19) inom 
arbetsmiljöområdet samt särskilt stöd vid riskbedömningar av medarbetare i riskgrupper. Viktig information om 
ekonomiska ersättningar vid sjukdom och graviditet har tagits fram och finns tillgängligt på intranätet. 

Rörelsen på arbetsmarknaden påverkas sannolikt av pandemin. Antal sökande, till rektorstjänst för särskolan samt 
biträdande rektorstjänster, som rekryterats under våren var god. 
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Den planerade utbildningen, där 23 outbildade medarbetare inom förskolan utbildas till barnskötare och 
elevassistenter, pausades under våren och startade upp igen den 21 augusti 2020. Några medarbetare har dock på 
egen hand valt att studera på distans under våren. Utbildningen är betald av Solna stad via omställningsfonden och 
medarbetarna studerar under sin fritid. 

Kompetensutveckling 

Den digitala kompetensutvecklingen har under vårterminen 2020 utvecklats i hög takt på grund av pandemin. 
Projektet Digitalt medarbetarskap som finansieras av Europeiska Socialfonden utökades under våren till att gälla 
även lärarna i grundskola och gymnasium. 

Tabellen nedan visar det totala antalet timmars utbildning som har skett inom projektet sedan det startade.  De 
timmar som skola har fått utbildning är med start den 10 mars 2020. 

  Antal timmar Antal individer Snitt timmar 
Förskola, fritidshem, 
förskoleklass 

5 636 715 7,9 

Skola 2 455 373 6,6 
Totalt 8 092 1 088 7,4 

Medarbetarengagemang (HME) 

Den årliga medarbetarenkäten (HME- hållbart medarbetarengagemang) har förlagts till oktober 2020. Enkäten 
bestod av 9 frågor inom 3 områden. 

• Motivation 
• Ledarskap 
• Styrning 

Svarsfrekvensen för barn- och utbildningsförvaltningen är totalt 89% (1036/1166). För skolorna var 
svarsfrekvensen 88% (469/530) och för förskolan var svarsfrekvensen också 88 % (387/440). Svarsfrekvensen har 
stadigt ökat från föregående år (2018-2020) och befinner sig nu på en hög nivå vilket säkerställer ett tillförlitligt 
resultat. Totalt HME Index 2020 för är 76,9 jämfört med 78,3 2019. 

Resultatanalys har presenterats för förvaltningens chefsgrupper samt fackliga parter i november och december 2020. 
Respektive rektor har i uppdrag att dels delge samtliga medarbetare skolans resultat samt arbeta med att bibehålla de 
styrkor som framkommit och arbeta med de förbättringsområden som gruppen vid resultatgenomgång kommer 
fram till. 

På övergripande nivå är området motivation en styrka och delar inom ledarskap och styrning är utvecklingsområden. 
Detta har förvaltningen gemensamt med stadens övriga förvaltningar där chefers förmåga att visa medarbetarna 
uppskattning och följa upp mål också fått något lägre värden. 

Uppföljning av HME kommer att följas av ledningen samt partsgemensamt under kvartal 1, 2021. 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende år 
2019. Uppföljningen genomfördes på en partsgemensam arbetsmiljödag den 13 februari 2020 genom workshops 
med förvaltningens lokala arbetsmiljökommittéer. 

Det sammanfattande resultatet av årets uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete visar på förbättringar inom arbetet med hot- och våldssituationer samt i att undersöka 
arbetsmiljön utifrån riktlinjerna i SAM. Det finns fortsatta utvecklingsmöjligheter främst inom områdena: 
introduktion och användandet av KIA, det system där olycksfall och allvarliga tillbud anmäls. Generellt genomförs 
den undersökande delen av det systematiska arbetsmiljöarbetet bättre än den uppföljande delen innefattande skriftlig 
dokumentation, rutiner och de systematiska uppföljningarna efter olycksfall och allvarliga tillbud. 

På den partsgemensamma arbetsmiljödagen den 13 februari 2020 hölls en föreläsning kring verktyg för SAM-
arbetet, där vikten av den digitala arbetsmiljön lyftes fram av Suntarbetsliv. (Suntarbetsliv är ett samarbete som drivs 
gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona med uppdraget att 
bidra till friska arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunägda bolag). Företrädare från Lärarnas 
Riksförbund genomförde även en uppskattad föreläsning kring de yrkesetiska dilemman som medarbetare inom 
förskola och skola ställs inför. Utifrån dessa föreläsningar arbetade förvaltningens lokala arbetsmiljökommittéer med 
de förhållanden som råder på respektive arbetsplats. 

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet följer upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
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bedrivs på barn- och utbildningsförvaltningen. Inom samtliga områden där det inte är säkerställt att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt arbetsmiljölagstiftningens krav behöver förbättringsåtgärder genomföras. 

• Introduktion av såväl chefer som medarbetare ska även fortsättningsvis prioriteras. Analys påbörjas under 
2020 om delar av dessa kan göras stadsgemensamt och digitalt. 

• En gemensam digital introduktion för nya medarbetare under 2020 genomfördes på stadsnivå av 
stadsledningen med mycket gott resultat.  

• Utveckla en rutin och en praktisk hantering av ”inrymningsträning” för medarbetare vid hot och våld. Detta 
innebär en rutin och hantering för då medarbetare behöver kunna stänga in sig inomhus tillsammans med 
verksamhetens barn och elever. Utbildning vid hot och våld påbörjades vid terminsstarten 2019 och är till 
stor del genomförd. Det återstår några skolor som inte haft möjlighet att genomföra detta under pandemin. 
Uppföljning sker under 2021.  

• Kompetenssäkring och utveckling i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs efter olycksfall och 
allvarliga tillbud. Kompetensutveckling i verktyget KIA är en pågående process där vi fortsatt behöver 
utveckla användande samt den skriftliga dokumentationen och uppföljningen. Digital KIA utbildning har 
genomförts av HR staben under hösten. HR arbetar vidare med att utveckla den digitala KIA utbildningen 
under 2021.   

• Utveckla arbetet kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den digitala arbetsmiljön har kommit 
till tydligt uttryck under den senaste tidens behov av att distansarbeta och verka i en digital arbetsmiljö där 
vi genom uppföljning och utvärdering kan dra viktiga lärdomar för framtiden. 

• Stadens gemensamma arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har på grund av den pågående 
pandemin inte genomförts som planerat utan sköts fram till hösten 2020 och genomfördes delvis digitalt. 
Digital grundläggande arbetsmiljöutbildning har genomförts av HR staben under hösten. HR arbetar vidare 
med att utveckla den digitala grundläggande arbetsmiljöutbildningen under 2021.  

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet har även redovisats i en egen rapport i maj 2020.  
• Planering för ny partsgemensam SAM dag sker i januari 2021. Sannolikt genomförs den partsgemensamma 

dagen i digital form. 

Sjukfrånvaro 

Förvaltningen analyserade i början av perioden, tillsammans med HR staben, överrepresentationen av 
korttidsfrånvaron hos unga medarbetare. Kartläggningen visade att merparten av skolorna arbetar med individuella 
handlingsplaner för att på så sätt minska frånvaro. 

Sjukfrånvaron ökade med 2,4 procent vilket inte anmärkningsvärd utifrån pandemisituationen. Under pandemin har 
fokus varit att stötta chefer och medarbetare i relation till pandemin där hantering av riskgrupper haft specifikt 
behov av stöd och support från HR. 

Förvaltningen fortsätter att arbeta med att sänka sjukfrånvaron genom aktiv uppföljning på individnivå och ett 
samarbete mellan chefer, HR och företagshälsovård. 

Antal anställda har minskat vilket är i linje med att förvaltningen anpassar verksamheten till befintliga resurser 
genom ökat fokus på nya arbetssätt och rätt kompetens på rätt plats. 

Periodutfall 2020 2019 Förändring 
Antal anställda 1 308 1 373 -65 
- varav kvinnor 1 030 1 086 -56 
- varav män 278 287 -9 
Antal årsarbetare i snitt 1 209,8 1 260,6 -50,8 
Sjukfrånvaro, % 9,7 7,3 2,4 
Hållbart 
medarbetarengagemang-index 
(HME) 

76,9 78,3 -1,4 

Fotnoter: 
Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. 

Tvärsektoriella frågor 
Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljö- och klimatarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar 
tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom styrdokument, 
kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella 
perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella 
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arbetet följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling, samt 
för att rusta barn och unga för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan 
beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under året som på grund av pandemin inte har kunnat genomföras 
som planerat. En samordnare har utsetts av förvaltningen för att möjliggöra samordning mellan samtliga 
verksamheter från förskola till gymnasium. 

Det internationella arbetet bedrivs dels förvaltningsövergripande dels inom ramen för skolornas systematiska 
kvalitetsarbete. Det förvaltningsövergripande arbetet har fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling medan 
skolornas arbete även fokuserar att rusta barn och unga för vidare studier och arbete. 

Olika former av samarbeten med andra länder ökar elevernas förmåga att verka i en globaliserad värld. Det 
internationella arbetet ska inkludera samtliga verksamheter från förskola, grundskola till gymnasium och verka brett 
inom större kunskapsområden. 

I januari deltog representanter från förvaltning och verksamheten BETT-mässan i London. BETT-mässan är en 
teknikmässa som riktar sig till förskola och skola.  Resan är dels ett besök på BETT-mässan samt två 
fortbildningsdagar där deltagarna får ta del av den senaste forskningen och den beprövade erfarenheten inom 
digitalisering i skolan. Att delta i BETT resan ger en uppdatering i vad som är aktuellt inom området samt skapar 
möjligheter till nätverk och utbyten med andra deltagande kommuner. I verksamheten ger BETT inspiration att 
skapa nya lärsituationer där digital teknik förstärker lärandet och kan leda till ökad uppfyllelse av kunskapskraven. 

Staden deltar i det europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum och förvaltningen i arbetsgruppen 
”Utbildning”. På grund av den pågående pandemin har planerade fysiska möten ställts in och istället arrangerats 
digitalt. Under våren har beslut fattats att även ställa in höstens arbetsgruppsmöte som skulle ha arrangerats av Solna 
och Stockholms gemensamt. 

Sedan 2018 genomförs projektet "Digitalt medarbetarskap" i förskola, fritidshem, och förskoleklass som finansieras 
av Europeiska Socialfonden. Projektets syfte är att bygga en organisation för hållbar digital utveckling och stärka den 
digitala kompetensen bland annat hos anställda i förskola, fritidsverksamhet och förskoleklass. 

Under våren har projektets målgrupp tillfälligt utvidgats till att även omfatta lärare som har fått kompetensutveckling 
i metoder för distansundervisning inom projektets ram. Två studieresor till Solnas danska vänort Gladsaxe som 
skulle ha genomförts inom projektet har fått lov att ställas in på grund av den pågående pandemin. Projektet avslutas 
2021. 

Skolor  

Ulriksdalsskolan har ett långsiktigt samarbete med en skola i Beijing, Kina, med fokus på naturvetenskap, kultur och 
interkulturell kompetens för elever samt pedagogiskt utbyte för lärare. Ulriksdalsskolan har fått en ansökan till 
Atlasprogrammet beviljad om fortsättning på projektet för läsåret 2019-2020. 

Projektet består av en internationell spetsutbildning på skolan, en studieresa för lärare och elever till Kina och ett 
besök i Solna av lärare och elever från den kinesiska skolan. Den internationella spetsutbildningen har delvis kunnat 
genomföras men studieresan till Kina som skulle ha genomförts i maj och den kinesiska skolans besök i Solna i 
augusti har ställts in. 

Tallbackaskolan, Ulriksdalsskolan och Solna gymnasium har alla skolambassadörer.  Förvaltningen har utsett en 
samordnare för det internationella arbetet och planering pågår för utökande av skolambassadörer samt 
skolambassadörernas arbete under läsåret. Under hösten initierades ett arbete med internutbildning av 
skolambassadörer från förskola till gymnasium. 

Solna Gymnasium koordinerar ett EU-projekt med fokus på hållbart entreprenörskap och innovationer i samarbete 
med en skola i Voorburg, Nederländerna. Projektet skulle ha avslutats 2020 men har nu förlängts till hösten 2021 så 
att de sista aktiviteterna kan genomföras som planerat. 

Solna Gymnasium har också deltagit också i ett nordiskt och baltiskt samarbetsprojekt som letts av gymnasiet i 
Solnas vänort Gladsaxe, Danmark. Eleverna har tillsammans utvecklat idéer och aktiviteter för att förbättra 
integrationen i de deltagande städerna. De avslutande aktiviteterna som skulle ha genomförts i Solna i slutet av mars 
har fått lov att ställas in men projektet är avslutat i sin helhet. 

Nationella idrottsutbildningen på Solna Gymnasium har fått en EU-ansökan om ett metodutveckling utbyte med 
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andra europeiska idrottsgymnasier beviljad. Projektet skulle ha startat den 1 mars 2020 men kommer nu troligtvis att 
starta vårterminen 2021. 

Framgångsfaktorer är att skapa en tydlig struktur för det internationella arbete där olika aktiviteter sammantaget 
bidrar till att uppfylla läroplanens mål kring internationalisering, samt nämndens mål om goda kunskapsresultat och 
till att varje elev är väl förberedd för vidare studier eller yrkesliv. 

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. Det 
arbetet bidrar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 
året. 

Skolnämnden har haft fortsatt fokus på värdegrundsarbete och arbete för en likvärdig skola. Insatser som 
genomförts är bland annat: 

Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat ett arbete för att verksamheterna ska få ett likvärdigt kvalitativt 
administrativt stöd, bland annat genom att centralisera det administrativa stödet för grundskolorna.  Den centrala 
administrationen har under året kartlagt de skoladministrativa processerna och arbetat med att förbättra och 
effektivisera dem, bland annat betygsprocessen och inlämning av statistik till SCB. 

I samverkan med tekniska förvaltningen har strukturen och ansvarsfördelningen för lokalfrågor setts över, i syfte att 
få en effektiv och likvärdig hantering i verksamheterna. 

Samarbetet med stiftelsen Friends har fortsatt. Den enkätundersökning som gjorts visar den stora majoriteten av 
eleverna i Solna stad trivs i sina respektive skolor. Många skolledare och elever vittnar om flertalet situationer i 
skolan där enskilda vuxna eller hela arbetslag gjort fina insatser för tryggheten på skolan. Övervägande del av 
eleverna har högt förtroende för sina mentorer och/eller andra vuxna i skolan samt vet hur och till vem de kan 
vända sig för stöd och hjälp vid behov. 

Likabehandlingsarbetet bedrivs framförallt inom ramen för skolornas systematiska kvalitetsarbete. 

Utbildningsinsatser för att göra utbildningen tillgänglig och anpassad efter alla elevers förutsättningar startade under 
hösten med stöd av Europeiska socialfonden och projektet Digitalt medarbetarskap. Tillgängligt lärande i praktiken 
utifrån modulerna; differentierad undervisning, formativ bedömning och explicit undervisning genomfördes via 
förstelärarna till samtliga grundskollärare i stadens skolor. Den sista modulen, explicit undervisning, genomförs 
under våren 2021. 

Miljö och klimat 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under året utifrån 
miljöpolicyns fokusområden. 

Barn-och utbildningsförvaltningen har sedan 2018 ett nytt matavtal. Matavtalet inbegriper exempelvis nivån av 
ekologiskt producerade produkter, djurskyddskrav, krav på certifierad palmolja samt miljökrav på transportfordon 
och krav på leverantören att tillsammans med verksamheterna systematiskt arbeta för att minska matsvinnet. 
Stadens grundskolor har antingen kärl eller matkvarnar för matavfallet som hämtas för att göras till biogas. Skolorna 
uppmuntras vara med i den årliga tävlingen "Matsvinnskampen". 

Digitalisering i form av övergång till e-tjänster och service på distans ersätter pappersblanketter och sparar på så sätt 
resurser genom exempelvis minskad pappersförbrukning och minskade transporter. Barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla systemstöd för att ersätta pappershantering med digital 
hantering där det är möjligt. 

Mer energieffektiva lokaler 

Barn- och utbildningsförvaltningen har en tydlig dialog och samverkan med fastighetsägare kring 
energieffektiviserande åtgärder som utbyte av armaturer och ljuskällor. Under 2020 har upprustningsarbeten på 
Skytteholmsskolan, Ekensbergsskolan och Råsundaskolan fortsatt där bland annat ny och energieffektiv belysning 
installerats. 

Aktiviteterna bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt 
resursanvändande. 
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Säkra skolvägar 

Solna stad arbetar utifrån en strategi och en genomförandeplan för säkra skolvägar. Insatserna för de olika skolorna 
varierar, men det övergripande målet är att skapa en tydligare, tryggare och mer strukturerad trafikmiljö i staden. I 
planen ingår att skapa förutsättningar för att få fler barn att gå och cykla till/från skolan. Under hösten 2020 har 
åtgärder vid Parkskolan och Alfaskolan genomförts. Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att se över gång- och 
cykelvägen mellan Ulriksdalsskolan och Frösunda i syfte att öka tryggheten längs vägen. Projektering för detta pågår. 

I början av höstterminen arrangerades tävlingen ”Gå och cykla till skolan”. Tävlingen, som arrangerades av Solna 
stad för andra gången, vände sig till elever, föräldrar och pedagoger i årskurs F till 6. När fler barn går och cyklar till 
skolan istället för att bli skjutsade ökar trafiksäkerheten kring skolan, utsläppen minskar och barnen blir piggare och 
friskare. 
Under tävlingsperioden kunde de deltagande klasserna samla så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla 
eller resa kollektivt till skolan. 

Aktiviteterna bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt 
resursanvändande. 

Matsvinn 

Arbetet med att minska matsvinnet pågår dagligen på stadens skolor. Exempelvis inbegriper förvaltningens matavtal 
krav på leverantören att tillsammans med verksamheterna systematiskt arbeta för att minska matsvinnet. Stadens 
grundskolor har antingen kärl eller matkvarnar för matavfallet som hämtas för att göras till biogas. Skolorna 
uppmuntras vara med i den årliga tävlingen "Matsvinnskampen". Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i 
miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt resursanvändande. 

Digitalisering 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under året fortsatt arbetat aktivt med att utveckla systemstöd för att ersätta 
pappershantering med digital hantering där det är möjligt. På så sätt sparas resurser genom exempelvis minskad 
pappersförbrukning och minskade transporter. Exempelvis sker uppsägning av fritidshem, anmälan om specialkost, 
ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid och anmälan av inkomst i e-tjänst. 

Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt resursanvändande. 

Kemikaliesmart skola 

Nämnden har tidigare tagit fram en plan för att minska barns exponering för miljöskadliga ämnen i skola. 

Under 2020 har arbetet fortsatt enligt planen och barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att undvika 
användningen av farliga ämnen och hantera kemikalier så att risker minimeras. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av 
inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet en god livsmiljö. 

Upphandling och inköp 

Miljö beaktas vid inköp, exempelvis är 30 procent av de totalt inköpen av matvaror från Sodexo ekologiska och 80 
procent av all frukt till skolorna. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt 
fokusområdet en god livsmiljö. 

Förväntad utveckling 
För att säkra framtidens välfärd har kommunstyrelsen initierat ett projekt, Solna 2025. Staden står inför stora 
utmaningar med ökade välfärdsbehov bland annat på grund av att det blir fler unga och äldre i samhället. 
Förväntningarna på stadens verksamheter samt på den service som staden erbjuder i form av e-tjänster, kontakt och 
tillgänglighet ökar. Det råder redan i dag brist på utbildad personal inom förskolans och skolans område. Barn och 
unga ökar i en takt där bristen inte matchar antalet som utbildar sig inom dessa områden. Därför finns det behov av 
att tänka nytt. På nationell nivå görs insatser för att få fler att utbilda sig till lärare, och för att få alla de utbildade 
lärare som finns men som inte är verksamma att komma tillbaka. Denna utmaning fordrar att den angrips från flera 
håll och skolnämnden behöver arbeta med frågan lokalt. Stadens verksamheter behöver även fortsättningsvis arbeta 
med mottagandet av nyanlända för att bidra till en god integration och säkerställa en god utbildning för alla elever. 

Den pågående pandemin har fört med sig att nämnden har behövt tänka nytt. Det har ställt stora krav på 
organisationen och förvaltningen har tagit ett stort steg vad gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter samt 
vikten av ett gott elevhälsoarbete för de elever som behöver extra stöd. 

För att frigöra resurser, ekonomiska och personella, till de som är i störst behov av det, behöver nämnden arbeta 
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med att automatisera där det är möjligt. Det handlar om att utveckla e-tjänster där medborgarna i större utsträckning 
kan göra ärenden såsom att ansöka om skolplats eller skolskjuts själva, införa digitala system som kan avlasta lärare, 
till exempel läromedel med självrättning, digitala screeningar eller andra administrativa eller pedagogiska stödsystem. 
Lärarnas roll är i förändring, inte minst kopplat till de nya statliga satsningarna på lärarassistenter. Förvaltningen har 
kartlagt lärarnas arbetssituation kopplat till dessa utmaningar och identifierat flera olika förbättringsområden. Det 
handlar till exempel om att avlasta lärarna inom sociala och administrativa uppgifter genom att låta andra roller 
utföra vissa arbetsuppgifter så att lärarna kan fokusera på sitt kärnuppdrag, undervisning. 

Därtill behöver förvaltningen arbeta med professionsutveckling för att säkerställa att de medarbetare som finns i 
verksamheterna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ett kollegialt lärande. Det kan handla om vidareutbildning 
i områden som utveckling av undervisningen, lektionsdesign, formativ bedömning, barn i behov av särskilt stöd och 
anpassningar av undervisningen. 

Nämnden behöver också fortsätta arbetet med att förbättra likvärdigheten. Det handlar om att säkerställa att alla 
elever i stadens skolor får en likvärdig utbildning. Här har förvaltningen identifierat behov av att arbeta med en 
standardisering inom flera områden för att erbjuda ett bättre stöd till lärare, inte minst nyutexaminerade. 

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 
Digital lärplattform Nytt avtal klart med samma leverantör som tidigare 
Kommunabonnemang avseende inlästa läromedel Nuvarande avtal förlängt 
Lärplattform Solna Gymnasium Nytt avtal klart med samma leverantör som tidigare 
Journalsystem Elevhälsa Upphandling klar, implementeringsarbete pågår. 

Avtalsuppföljning 

Uppföljning av avtal för lokalvård har i stort sett genomförts enligt plan, det har varit något färre fysiska möten än 
vanligt till följd av den pågående pandemin. 

Även uppföljningen av matavtalet pågår enligt plan. Den årliga enkäten som samtliga elever på grundskolan och 
gymnasium besvarat genomfördes vecka 45-46. Frågorna i enkäten berör både maten och matsalssituationen. 
Arbetet med sammanställningen av enkäten pågår. 

Med anledning av den pågående pandemin togs det, tillsammans med leverantören, i mars beslut om tillfälliga 
åtgärder som innebär avsteg från avtalet i avsikt att minska smittspridningen. De tillfälliga åtgärderna är 

• att matråd inte genomförs 
• att salladsbuffén har ett begränsat utbud och soppa inte serveras för att flödet i matsalen ska bli bättre och 

minska risken för köbildning 

Åtgärder som leverantören arbetar med är att utveckla mellanmålet. Leverantören fortsätter arbetet med att utveckla 
sina vegetariska menyer samt med åtgärder för att minska svinnet. 

Intern kontroll 
Nämndens interna kontrollplan för 2020 består i huvudsak av kontrollmoment kopplade till verksamhetsprocesser. 
Arbetet med de beslutade kontrollmomenten har genomförts enligt plan. 

Under våren 2019 påbörjades ett arbete med att kartlägga och kvalitetssäkra förvaltningens stödprocesser. Fokus för 
arbetet har varit placeringsprocessen och dess koppling till processen för in- och utbetalningar av peng till rätt 
utförare. Arbetet har fortsatt under 2020 och har även involverat processen för mottagande i särskola. 
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Uppföljning av internkontrollplan 

Kategori, 
intern 
kontroll 

Process/Rutin Kontrollmoment Resultat av kontrollmoment 

Verksamhets
processer 

Följa upp användning och 
effekter av strukturbidraget 

Uppföljning av vad rektorer på 
grundskolan använder strukturbidraget till, 
och om det ger önskad effekt 

 Ingen eller försumbar avvikelse 
 
 
De verksamheter som under 2020 har fått 
strukturbidraget har använt bidraget till att 
förstärka arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd och nyanlända elevers 
lärande. Effekten i grundskolan är 
förbättrade kunskapsresultat. 

Betygssättning för obehöriga 
lärare 

Kontroll att rutin följs vid betygssättning 
 Ingen eller försumbar avvikelse 

 
Under 2020 har betygsättningen kartlagts 
och eventuella brister har 
uppmärksammats. Utifrån detta 
genomfördes en kortare utbildning för alla 
rektorer samt betygssättande lärare på 
respektive skola i syfte att förebygga 
eventuella fel och för att tydliggöra regler 
och rutiner gällande betygssättning för 
både behöriga och obehöriga lärare. 

Likvärdig och rättssäker 
bedömning 

Kontroll att rutin för bedömning följs 
 Ingen eller försumbar avvikelse 

 
Under 2020 har betygsättningen kartlagts 
och eventuella brister har 
uppmärksammats. Utifrån detta 
genomfördes en kortare utbildning för alla 
rektorer samt betygssättande lärare på 
respektive skola i syfte att förebygga 
eventuella fel och för att tydliggöra regler 
och rutiner gällande betygssättning för 
både behöriga och obehöriga lärare. 
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Elevernas upplevda trygghet i årskurs 3 stämmer väl överens med resultaten i Friendsenkäten 
som genomförs varje år. I resultatet från Friendsenkäten för årkurs F-3 framkommer att Solna 
stad visar att övervägande delen av eleverna trivs i sin klass, att de har en kompis i klassen och att 
de har en vuxen på skolan som de känner att de kan prata med. Trots detta goda resultat upplever 
var fjärde elev en oro för att bli ensam på rasten. Många gånger är oron för ensamhet större än 
den faktiska upplevelsen. Friends rekommenderar att skolorna har ett uppstyrt rastaktivitetsarbete 
vilket också är något som stadens skolor har arbetat med under ett antal år.  Under höstterminen 
2020 har ett nätverk för rastaktivitetsansvariga införts för att ge möjlighet till utbyte av aktiviteter 
och kunskaper.  
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Diagam 4: Trygghet - Elever, årskurs 3
Andel som instämmer i påståendet: "Jag känner mig trygg i skolan"
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Diagam 5: Trygghet - Elever, årskurs 5
Andel som instämmer i påståendet: "Jag känner mig trygg i skolan"



 
 
En större andel elever känner sig trygga i skolan i årskurs 5 i jämförelse med 2019.I årskurs 8 
ligger resultatet kvar på samma nivå som 2019.  Detta ligger i linje med Friendsenkäten där 
andelen elever som blivit utsatta för kränkningar har minskat, till skillnad från övriga landet där 
det generellt ökar. I Friends kommunövergripande rapport framkommer att verbala kränkningar 
är vanligast förekommande och att mycket sker vid övergångar från lektion till rast. Utsatta elever 
upplever att andra elever tar sig friheten att negativt påpeka ens utseende. I fritextsvaren berättar 
eleverna att det kan handla om kroppsform, frisyr och hur en ser ut i ansiktet. Eleverna beskriver 
vidare att det bara ibland är vuxna i korridorerna och på de ställen där kräkningar ofta sker. 
Eleverna förstår att det är omöjligt för vuxna att vara överallt och täcka alla ytor på en skola även 
om det är önskvärt och skulle behövas.  Eleverna är överens om att fler kränkningar sker när 
vuxna inte är med. Skolorna behöver aktivt arbeta med sin plan mot kränkande behandling och 
diskriminering och det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Detta arbete behöver 
systematiskt följas upp och analyseras för att kunna göra ytterligare åtgärder.  
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Diagam 6: Trygghet - Elever, årskurs 8 (åk9 2017)
Andel som instämmer i påståendet: "Jag känner mig trygg i skolan"
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Diagram 7:  Kunskapskrav årskurs 9
Andel elever som uppfyller kunskapskraven i alla ämnen



 
 
 
 

 
 
Varje termin följs elevernas resultat upp vid mitten av terminen för att fånga upp de elever som 
riskerar att få ett F i ett eller flera ämnen.  Därefter får varje elev som riskerar detta en individuell 
handlingsplan. Detta gör att fler elever klarar kunskapskraven och klarar fler ämnen.  Även om 
meritvärdet i årskurs 9 och andelen som klarar kunskapskraven har sjunkit lite under läsåret 
2019/2020 är resultaten ändå över förväntan under den pågående pandemin.  Fler elever än 
tidigare blev behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasiet vilket kan bero på att det 
har varit ett större fokus att få elever att klara kärnämnena plus åtta ämnen för att klara 
behörigheten. 
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Diagram 8: Behörighet årskurs 9
Andel elever behöriga till nationellt program - yrkesföberedande
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Diagram 8: Behörighet årskurs 9
Andel elever behöriga till nationellt program - yrkesföberedande



 
 

 
 
Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat i meritvärde i årskurs 9 har minskat något under 
föregående läsår. 
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Diagram 10: Meritvärde årskurs 9 flickor
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Diagram 11: Meritvärde årskurs 9 pojkar
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Diagram 12: Genomströmning - Solna Gymnasium
Andel elever som fullföljt utbildningen inom 4 år
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Diagram 13: Genomströmning - Folkbokförda elever i Solna
Andel elever som fullföljt utbildningen inom 4 år ( Alla program inkl IV/IM )
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Diagram 14: Behörighet Solna Gymnasium
Andel behöriga till högskola inom 4 år
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Diagram 15: Behörighet Folkbokförda elever i Solna
Andel behöriga till högskola inom 4 år
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Diagram 16: Betyg - Solna Gymnasium

Endast elever med 2500 gymnasiepoäng, Källa



Analys av resultaten på Solna gymnasium:  

Under perioden 18 mars t.o.m. 15 juni 2020 bedrevs all undervisning på distans. En klar majoritet 
av både lärare (87%) och elever (59%) är överens om att undervisningen via Teams i huvudsak 
fungerat bra. (Bilaga 3 och 4). Dock upplever också en majoritet av lärarna (68%) och eleverna att 
fjärrundervisningen påverkat kunskapsutvecklingen negativt. 67% av eleverna uppger att “jag lär 
mig mindre via fjärrundervisning” och endast 12% anser att de “lär sig mer”. 67% av eleverna 
anser också att deras motivation påverkats negativt under perioden med fjärrundervisning. 77% 
av lärarna upplever att de har kunnat stödja sina elever i deras lärande, där flera tom anser att den 
individuella handledningen (digitalt) fungerat mycket bra. För att säkerställa tillförlitligt 
betygsunderlag har examinationer genomförts på skolan. Ett antal elever har också träffat 
speciallärare och fått stöd i skolans lokaler. 

Andel elever med examen ligger kvar på 89% och även andel elever med fullständiga betyg (minst 
2500p) är oförändrat på 98%. Utgångsläget för årets avgångselever (efter åk 2) var sämre där 
prognosen visade att 84% av eleverna skulle klara en examen. Dessutom avslutade eleverna sina 
studier med 3 månaders fjärrundervisning vilket försvårade deras och lärarnas arbete. Allt detta 
sammantaget visar att årets examensresultat är förhållandevis bra. I årskurs 2 är utgångsläget 
bättre där en högre andel elever är på väg mot examen. Ett antal elever i åk 2 har haft problem 
med matematik 2b där 37 elever fick betyget F. Flera av dessa elever gick sommarskola och 
nådde ett godkänt betyg vilket har förbättrat deras utgångsläge inför åk 3. BF är det program som 
har den största utmaningen när det gäller andelen elever som ska nå gymnasieexamen, efter åk 2 
visar prognosen på att 86% klarar en gymnasieexamen. 

I årskurs 1 är prognosen för gymnasieexamen splittrad. På de högskoleförberedande programmen 
är utgångsläget bättre där ca 95% är på väg mot examen. På de yrkesförberedande programmen 
är utgångsläget inför åk 2 sämre där prognosen visar att ca 78% av eleverna når en examen. Här 
har matematik mycket stor betydelse då godkända betyg i Ma1 är ett krav för gymnasieexamen 
och ca 32% av eleverna fick betyg F i kursen. Fjärrundervisning och hemarbete har definitivt 
varit en försvårande omständighet som har påverkat elevernas kunskapsutveckling negativt. Alla 
elever erbjöds “obligatorisk” sommarskola med undervisning i mindre grupper. Resultatet från 
sommarskolan är mycket bra där 44 elever (65%) nådde ett godkänt betyg i matematik (Ma 1-4). 

Resultaten på IM har kraftigt förbättrats där en större andel av eleverna (+ 23% -enheter) uppnår 
behörighet till nationella program. Resultatet på IM påverkas till viss del av frånvaro samt 
elevernas bristande digitala kompetens vilket är ett hinder för elevernas lärande. Den digitala 
kompetensen var också ett stort hinder under fjärrundervisningen. 
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