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1 Övergripande förutsättningar 

Denna kvalitetsrapport syftar till att ge en övergripande bild av barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet under läsåret 2014/15. Rapporten omfattar samtliga skolformer som nämnden ansvarar för; 
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola samt 
gymnasiesärskola. Rapporten ger en bild av hur verksamheten har arbetat inom de olika områden som 
ingår i det nationella uppdraget för skolväsendet. 
 
Rapporten bygger på en rad olika informationsunderlag; lokal och nationell betygsstatistik, lokal och 
nationell statistik gällande barn, elever och personal, den årliga attitydundersökningen samt enheternas 
kvalitetsrapporter. 
 
Avdelningen för resultat- och verksamhetsuppföljning har det övergripande ansvaret för att ta fram 
kvalitetsrapporten, men övriga avdelningar inom skol- och fritidsförvaltningen har bidragit med att ta 
fram underlag utifrån sina respektive områden.   

1.1 Systematiskt kvalitetsarbete 
Skol- och fritidsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete följer ett årshjul som täcker in de viktigaste 
processerna och avstämningspunkterna under läsårets gång. Nedan följer en beskrivning av det 
systematiska kvalitetsarbetet, både på förvaltnings- och enhetsnivån. 
 
Helsingborgs stad genomför årligen en medarbetarundersökning under hösten. Resultaten från 
undersökningen ligger sedan till grund för analys på varje enhet och i ett senare skede återkoppling från 
verksamhetschef och HR-konsult.  Slutsatserna härifrån tas med till ett förvaltningsövergripande 
uppföljningsmöte. 
 
Barn- och utbildningsnämnden genomför årligen en attitydundersökning bland stadens förskolor och 
skolor, vanligen under mars månad. Efter att enheterna själva analyserat resultaten, och verksamhetschef 
tillsammans med verksamhetscontroller gjort detsamma, sker ett uppföljnings-/dialogmöte för att 
återkoppla och ta tillvara på enheternas egna analyser. Detta underlag ligger sedan till grund för ett 
uppföljningsmöte på förvaltningsnivå med attitydundersökningen i fokus. Slutsatser från 
attitydundersökningen presenteras sedan för nämnden under april månad.  
 
Efter avslutat läsår skriver alla enheter en kvalitetsrapport där verksamheten följer upp både de 
nationella målen och de specifika satsningar och mål som man har arbetat med under läsåret. I denna 
uppföljning ingår bland annat analyser av attitydundersökningsresultat och kunskapsresultat. 
Kvalitetsrapporten mynnar ut i prioriterade förbättringsområden som senare ska konkretiseras i 
enhetens styrkort i form av mål, och därefter följas upp med hjälp av indikatorer och specifika 
åtgärder/aktiviteter. Kvalitetsrapporten färdigställs i augusti och under september tas enhetens nya 
styrkort fram. 
 
När enheterna är klara med sin kvalitetsrapport och sitt styrkort ger verksamhetschef tillsammans med 
verksamhetscontroller återkoppling på både kvalitetsrapport och styrkort i syfte att stödja enheterna i 
deras utvecklingsarbete. 
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Uppföljningsmöten sker sedan på förvaltningsnivå där verksamhetschefen tillsammans med 
verksamhetscontroller har en dialog med förvaltningsledningen kring enheternas resultat och analyser. 
När denna process är avslutad börjar avdelningen för resultat- och verksamhetsuppföljning skriva en 
kvalitetsrapport uppdelad per skolform med utgångspunkt från både enheternas och huvudmannens 
analys. Huvudmannens kvalitetsrapport presenteras för nämnden i februari. 

1.2 Styrsystem och ekonomiska förutsättningar 
Skolverksamheten, precis som Helsingborgs stad som helhet, är en mål- och resultatstyrd organisation. 
Mål- och resultatstyrningen sker främst via styrkort. Styrkort är det måldokument som varje nämnd 
beslutar om och som dels säger vilka mål som styr verksamheten, men också med hjälp av vilka 
indikatorer dessa mål ska följas upp.   
 
Vilket nämndes i föregående avsnitt har även respektive enhet ett styrkort, där enhetens styrkort tar sin 
utgångspunkt i nämndens satta mål. Under läsårets gång följer enheterna upp och analyserar de resultat 
och processer de har prioriterat i styrkortet. Vid läsårets slut påbörjar enheterna sitt arbete med att skriva 
sin kvalitetsrapport, en rapport som både följer upp enhetens verksamhet utifrån det nationella 
uppdraget, men också utifrån de specifika satsningar och mål som man har arbetat med under läsåret. 
Detta uppföljningsarbete syftar till att ge en helhetsbild av skolans breda verksamhet, och till att utifrån 
denna helhetsbild lyfta fram prioriterade mål inför kommande läsår samt formulera åtgärder för hur man 
ska gå tillväga för att nå dessa mål.  
 
Under hösten arbetar sedan avdelningen för resultat- och verksamhetsuppföljning tillsammans med 
verksamhetscheferna, och i varierande utsträckning även andra berörda avdelningar på förvaltningen, 
fram huvudmannens kvalitetsrapport. Precis som enheternas kvalitetsrapport, omfattar förvaltningens 
kvalitetsrapport både det nationella uppdraget och en uppföljning av de prioriterade satsningarna och 
målen från föregående år. Kvalitetsrapporten leder slutligen fram till vilka prioriterade 
utvecklingsområden som ska gälla för efterföljande läsår. Slutsatserna härifrån utgör sedan underlag till 
nämnden i deras arbete med att ta fram prioriterade mål till nästa års styrkort. 
 
Stadens styrsystem är starkt decentraliserat och verksamheterna har stor ekonomisk självständighet. Det 
ekonomiska styrsystemet är uppbyggt kring ett så kallat pengsystem där ett à-pris utgår för varje 
barn/elev. Huvuddelen av resurserna fördelas på detta sätt. Inom förskoleverksamhet sker fördelning 
utifrån vistelsetid, ålder samt verksamhetsform. Inom grundskola sker fördelningen utifrån årskurs 
medan den sker per program inom gymnasieskolan. 
 
Basfinansiering sker av vissa funktioner som är till för såväl fristående som kommunala verksamheter. 
Exempel på sådana funktioner är naturskolan, KomTek och skolbio. För dessa avsätts en fast summa 
årligen. Andra specialverksamheter, såsom allergiförskola, hörselförskola, språkförskola, nattomsorg och 
samverkansklass, finansieras genom tilläggsbelopp per barn eller elev. 
 
Utöver skolpengen finns kompletterande förstärkningsresurser. För barn och elever i behov av 
extraordinära stödinsatser utgår extra resurser enligt särskilda kriterier. Resurserna avser individuella 
åtgärder för vilka individuella beslut krävs. 
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Ytterligare en förstärkningsresurs finns i form av medel för uppbyggande insatser. Dessa tilldelas utifrån 
den socioekonomiska strukturen för respektive för- och grundskola. Medlen avser pedagogiska insatser 
som främjar en högre måluppfyllelse. Totalt fördelades cirka 109 miljoner kronor på detta sätt, vilket 
utgjorde knappt 5 procent av för- och grundskolans totala anslag. Samtliga finansieringsformer gäller lika 
för alla utförare, kommunala som fristående.  
 
Av Skolverkets statistik över kostnad per barn och elev från oktober 2014 (vilket är de mest aktuella 
statistikuppgifterna) framgår att verksamheterna i Helsingborg, med undantag för förskola och 
förskoleklass, generellt har en lägre kostnad än snittet för jämförbara större städer och för riket som 
helhet. Förskoleklassen har en högre kostnad än jämförbara städer eftersom resurstilldelningen är den 
samma som för grundskolans lägre årskurser. Förskolan har de senaste åren tillförts resurser. 

1.3 Organisatoriska förutsättningar 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola 
inklusive fritidshem, gymnasieskola samt särskola. Helsingborgs stads skolor utgör ett samlingsnamn för 
nämndens samtliga verksamheter. Utöver de kommunala verksamheterna finns det andra huvudmän som 
bedriver fristående skolor, förskolor samt pedagogisk omsorg i kommunen. 
 
Stadens kommunala förskolor och skolor följer en enhetsindelning där varje enhet har en rektor eller en 
förskolechef som är ansvarig för verksamheten. Det finns härmed en tydlig ansvarskedja mellan elevernas 
resultat och rektors uppdrag. Den kommunala för-, grund- och grundsärskoleverksamheten är 
organiserad i fyra verksamhetsområden, som leds av vardera en verksamhetschef. Kommunens 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor leds av en verksamhetschef. 
 
I sitt arbete har verksamheterna tillgång till ett flertal förvaltningsövergripande stödfunktioner. 
Skolledarna har tillgång till en ekonom och en HR-konsult som är knuten till respektive 
verksamhetsområde och vilka de kan vända sig till med frågor kring ekonomi och personal. Kopplat till 
varje verksamhetsområde finns det sedan våren 2015 även en verksamhetscontroller som bistår 
skolledarna i deras arbete med att systematiskt följa upp och analysera verksamhetens resultat. 
 
Utvecklingsavdelningen är en avdelning som har som sitt huvuduppdrag att erbjuda inspiration och stöd 
till verksamheterna i frågor rörande pedagogisk utveckling. Sedan 2010 anger skollagen att all utbildning 
ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utifrån detta har avdelningen även i uppdrag att 
bistå verksamheterna med det stöd som behövs för att introducera och upprätthålla ett 
forskningsbarserat arbetssätt i skolan. För närvarande konkretiseras det stödet genom att avdelningen 
bland annat arbetar med analysgrupper, processledarutbildning, bedömning för lärande, 
matematikutveckling, läs- och skrivutveckling samt IKT-nätverk.  
 
Verksamhetsstöd och drift är en avdelning som erbjuder olika former av stöd och tjänster till rektorer, 
förskolechefer och pedagoger, såsom modersmålsundervisning, studiehandledning, pedagogiskt 
utvecklingsstöd och IT-support. Under höstterminen 2014 genomgick enheten för modersmål och 
studiehandledning stora organisationsförändringar för att kunna ta emot det ökade antalet nyanlända 
elever till stadens kommunala grund- och gymnasieskolor. Under vårterminen 2015 startade även 
Välkomsten, en mottagning för barn och ungdomar som precis kommit till Sverige. Välkomsten förbereder 
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barn och unga inför skolstarten genom att kartlägga deras kunskaper och skolbakgrund, samt ge dem en 
introduktion i det svenska språket.  
 
Elevhälsan utgör en central organisation som dels bemannar elevhälsoteamen på samtliga kommunala 
skolor och dels erbjuder generella stödresurser. Elevhälsoteamens sammansättning av skolkuratorer, 
skolpsykologer, skolläkare och skolsköterskor görs tillsammans med respektive rektor och baseras på 
antal elever. De generella stödresurserna består bland annat av läs- och skrivkompetenser, 
hörselpedagoger, logopeder och specialpedagoger, och stödet ges på uppdrag av förskolorna och skolorna 
utifrån deras specifika behov. Elevhälsan riktar sig generellt till elever som går i förskoleklass upp till och 
med gymnasieskolan. Psykologer och specialpedagoger med uppdrag kring funktionsnedsättningar riktar 
sig även till förskola.  

1.4 Utbud och valfrihet 
I kommunen finns ett brett utbud av skolor, förskolor och pedagogisk omsorg, i såväl kommunal som 
fristående regi, utifrån vilket barn, elever och vårdandshavare tillförsäkras valfrihet. 
 
Figur 1.  Antal barn förskolan, 2004/05-
2014/15. 

Figur 2. Andel (%) barn förskolan, fristående 
regi, 2004/05-2014/15.  

  
 
Antalet förskolor i staden var vid slutet av 2014 totalt 128 stycken, varav 51 i fristående regi. Det fanns 
även tre kommunala och fem fristående verksamheter med pedagogisk omsorg. Det totala antalet barn i 
förskolan har i stort sett varit oförändrat i jämförelse med 2013/14 (se Figur 1). I Figur 2 framgår att 
andel barn i fristående regi är 35 procent av totalt antal barn i förskolan, vilket är drygt 16 procent högre 
än i riket totalt. 
 
I staden finns totalt 55 grundskolor, varav 22 drivs i enskild regi. Under 2014/15 gick 43 procent av 
grundskolans elever i en annan skola än närområdesskolan och 22 procent gick i fristående grundskola. 
Mellan läsåren 2013/14 och 2014/15 ökade antalet elever som går i kommunal regi med 516 elever, 
vilket är en ökning med 4,8 procent, samtidigt som antal elever i fristående regi minskade med 0,9 procent 
(se Figur 3). Trots att andelen elever i fristående regi minskade under läsåret visar Figur 4 att andel elever 
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som går i en fristående grundskola i Helsingborg fortfarande är relativt hög, då denna siffra ligger cirka 10 
procentenheter över Malmö, Lund och i riket totalt. 
 
Figur 3. Antal elever grundskola, F-9, 2004/05-
2014/15. 

Figur 4. Andel (%) elever i fristående regi, 
grundskola, F-9, 2004/05-2014/15. 

  
 
I staden finns totalt 23 gymnasieskolor, varav 18 drivs i enskild regi. Den kommunala gymnasieskolan 
erbjöd under läsåret 17 av de 18 nationella programmen, inklusive 51 av de totalt 68 nationella 
programinriktningarna. Dessutom erbjöds introduktionsprogram vid tre enheter, samt International 
Baccalaureate. De fristående gymnasieskolorna anordnade ett varierat utbud av program, både 
yrkesprogram och studieförberedande program. Gymnasieantagningen sker i en gemensam 
antagningsorganisation för Skåne och Västra Blekinge, vilket underlättar för eleverna att utnyttja 
valfriheten bland utbudet av gymnasieutbildningar. 
 
Figur 5. Antal elever gymnasiet, 2007/08-
2014/15. 

Figur 6. Andel (%) elever i fristående regi, 
gymnasiet, 2007/08-2014/15. 
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Av de gymnasieelever som är folkbokförda i Helsingborg gick 49,5 procent i stadens egna skolor, 43,3 
procent i fristående skolor och 7,2 procent i gymnasieskolor i annan kommun. Under läsår 2014/15 
pendlade cirka 2800 elever till Helsingborg från andra kommuner för att gå på en gymnasieskola i staden, 
vilket utgör 40,5 procent av det totala antalet gymnasieelever i Helsingborg.  
 
Under läsåret 2014/15 gick 123 elever i grundsärskolan, varav 61 med inriktning träningsskola. Det gick 
108 elever i gymnasiesärskolan, varav 33 var folkbokförda i en annan kommun. I Skåne Nordväst finns ett 
samverkansavtal som innebär att elever inom gymnasiesärskolan kan söka fritt till nationella program på 
gymnasiesärskolor inom området. Det ger ett större utbud av utbildningsmöjligheter med fler program 
och inriktningar.  

1.5 Personalförutsättningar 
Antalet anställda inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden uppgår per oktober 2014 
till 3496 personer, att jämföra med 3360 personer per oktober 2013. Andelen kvinnor är 81 procent, 
vilket den också var 2013. Andelen heltidsanställda är 80 procent, vilket är något högre jämfört med 
föregående år då det var 79 procent. Den totala sjukfrånvaron har årligen ökat under de senaste åren från 
4,1 procent 2011 till 4,8 procent 2014. Att sjukfrånvaron ökat de senaste åren är ett mönster som 
återfinns i många kommuner enligt rapporter från Sveriges kommuner och landsting. 
 
Medelåldern bland de anställda i nämndens verksamheter är 48,8 år, vilket är lägre än föregående år då 
medelåldern var 50 år. Av våra anställda tillhör 6 procent den yngsta åldersgruppen (<=29 år), 47 procent 
är mellan 30-49 år och 47 procent tillhör den äldsta åldersgruppen (>=50 år). Inom de närmaste 5 åren 
beräknas cirka 15 procent av alla anställda att gå i pension, räknat på en pensionsålder vid 65 år. Andelen 
kommande pensioner är högre inom vissa yrkesgrupper än andra. De yrkesgrupper som har den största 
andelen kommande pensioner är gymnasielärare i yrkesämnen (21 procent), 
speciallärare/specialpedagog (19 procent), skolsköterska (15 procent) och lärare i praktisk/estetiska 
ämnen (14 procent). Sedan 2009 pågår ett projekt, Hållbart arbetsliv med fokus på äldre, vilket syftar till 
att möjliggöra för äldre att arbeta kvar längre genom att man erbjuds att arbeta 80 procent, få lön för 90 
procent och sedan få en pension som motsvarar 100 procent. Projektet har utvärderats ur ett medarbetar-
, kollegialt-, ekonomiskt och verksamhetsperspektiv och har påvisat både för- och nackdelar. Vad gäller 
målsättningen att minska andelen anställda som väljer att gå i pension i förtid tyder resultaten på att detta 
till viss mån har uppnåtts. Projekttiden har förlängts och löper ut siste december 2016, därefter kommer 
projektet att utvärderas igen. 
 
Utöver de som avslutar sin anställning på grund av pension har vi årligen cirka 5 procent som avslutar sin 
anställning på egen begäran. Denna siffra kan anses vara förhållandevis låg, eftersom beräkningar från 
Arbetsmarknadsstyrelsen visar genomsnittliga siffror på 10-12 procent i högkonjunktur och 6-8 procent 
vid lågkonjunktur. Andelen som årligen säger upp sin anställning på egen begäran är högre inom vissa 
yrkesgrupper jämfört med andra. De yrkesgrupper som har störst andel uppsägningar på egen begäran är 
psykologer (32 procent), kuratorer (17 procent) och lärare i grundskolans senare år (14 procent). För att 
följa upp de som avslutat en tillsvidareanställning på vår förvaltning, kommer vi under oktober 2015 att 
inleda ett arbete med att skicka ut en enkät till de personer som avslutat sin anställning. Syftet är att få 
reda på hur de upplevt att arbeta i Helsingborg stad, oavsett anledning till att de valt att avsluta sin 
anställning. Analys kommer därefter att ske på årsbasis.  
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Förutom att hantera vår årliga personalomsättning genom att rekrytera nya medarbetare, har vi i 
dagsläget en ökning av elevantal vilket gör att vi samtidigt även måste utöka vår personalstyrka. Vad 
gäller svårrekryterande yrkesgrupper står vi inför stora utmaningar framöver. Just nu är det svårt att 
rekrytera förskollärare, fritidspedagoger och behöriga lärare inom till exempel Ma/No, SvA, moderna 
språk, hem- och konsumentkunskap, modersmålslärare och gymnasielärare i yrkesämnen. Även 
skolsköterskor, psykologer, specialpedagoger/speciallärare är svåra grupper att rekrytera. Enligt 
prognoser från Arbetsförmedlingen kommer det att vara stor brist på flera av dessa yrkesgrupper under 
de kommande 5-10 åren. Under våren 2015 har vi kartlagt och analyserat vårt kommande 
rekryteringsbehov i en personal- och kompetensförsörjningsrapport. Rapporten innehåller en 
kartläggning av kommande pensioner, beräkning av andelen uppsägningar på egen begäran, samt en 
prognos över elevantal. Utifrån en sammanvägning av dessa faktorer görs en analys av vilka yrkesgrupper 
vi kommer att ha störst behov av att rekrytera de kommande åren. Rapporten ska tas fram årligen och 
utgöra underlag för åtgärder.  
 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och det pågår därför flera satsningar. En av dessa satsningar är att vi 
arbetar aktivt med att införa fler karriärtjänster, såsom förstelärare och lektorer. Satsningen på 
karriärtjänster innebär att vi kan erbjuda våra anställda möjligheter till utveckling genom olika 
karriärvägar, vilket är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Karriärtjänster är också en 
kvalitetsförstärkning av vår verksamhet och för vår pedagogiska utveckling, vilket i sin tur också ökar vår 
attraktivitet. Vid läsårets början i augusti 2014 hade vi 173 förstelärare och vid läsårets slut 2015 hade vi 
180 förstelärare. Under läsåret har vi haft 2 lektorstjänster i organisationen.  
 
Inom ramen för arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ligger också projektet Employer Branding. 
Syftet med projektet är att beskriva och marknadsföra Helsingborgs stads skolors verksamheter så att vi 
blir ett förstahandsval för de som söker nytt arbete. Syftet är också att hitta nya vägar att nå personer som 
har ett jobb och inte är aktivt arbetssökande, men som skulle kunna tänka sig att byta om det fanns en 
intressant tjänst att söka.  
 
Det är viktigt att Helsingborgs stad har en lönestruktur som är konkurrenskraftig jämfört med andra 
arbetsgivare. Vi analyserar årligen vår lönestatistik och jämför oss med kommunerna i SkåneNordväst 
samt 9-kommunerna (Borås, Norrköping, Uppsala, Västerås, Örebro, Jönköping, Eskilstuna och Linköping) 
och genomför prioriteringar i löneöversynerna utifrån dessa analyser. Detta är särskilt viktigt i de 
yrkesgrupper som för närvarande är svårrekryterade, såsom förskollärare, fritidspedagoger och behöriga 
lärare inom vissa ämnen.  
 
Kravet på legitimation för lärare och förskollärare infördes den 1 december 2013 och gäller fullt ut sedan 
den 1 juli 2015. Fram till den 1 juli 2015 fanns det övergångsbestämmelser för den redan anställda 
personalen. Under övergångsperioden skapades handlingsplaner för tillsvidareanställda utan behörighet 
för att dessa skulle bli behöriga och kunna söka legitimation. Vi har ett system för kompetensregistrering 
för att kunna kartlägga vilka anställda som har legitimation, vilka behörigheter de har och vilka ämnen de 
undervisar i. Vårterminen 2015 har cirka 63 procent av våra tillsvidareanställda lärare legitimation. Vid 
nyanställning blir behöriga lärare inte tillsvidareanställda förrän de uppvisat legitimation. Väntetiden från 
Skolverket från ansökan till utfärdad legitimation är cirka 9-12 månader.  
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Bland de nyanlända människor som kommer till vårt land finns det många med lärarutbildning och/eller 
erfarenhet av arbete i skola. Dessa personer har värdefull kompetens och erfarenhet som vi har stor nytta 
av i den svenska skolan. Helsingborgs stad har därför inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att 
nyanlända med lärarbakgrund ska kunna öka sina möjligheter att få arbete i den svenska skolan. Detta 
sker genom praktikplatser där nyanlända med lärarbakgrund får kontakter, språkträning och erfarenhet 
av hur den svenska skolan fungerar. Planen är att erbjuda nyanlända lärare praktikplatser i våra 
verksamheter under läsåret 2015/16. 

1.6 Lokaler och anläggningar 
Barn- och utbildningsnämndens lokalbestånd utgörs huvudsakligen av lokaler för förskola, grundskola 
och gymnasieskola. Förskoleverksamheten finns både i externt förhyrda lokaler och lokaler som ägs av 
Helsingborgs stad. Grund- och gymnasieskolorna är till övervägande del inrymda i av staden ägda lokaler. 
Såväl grundsärskola som gymnasiesärskola är som regel samlokaliserade med grundskola respektive 
gymnasieskola. Nedanstående text gäller sålunda för samtliga skolformer. 
 
Under den närmaste 7-årsperioden visar befolkningsprognosen att antalet barn och elever ökar i snabb 
takt. Stora satsningar på skol- och förskolelokaler behöver därför göras under de kommande åren. Det 
sammanlagda investeringsbeloppet för planperioden 2015-2022 uppgår till 883 300 tkr. Skol- och 
fritidsförvaltningen har tillsammans med fastighetsförvaltningen tagit fram en plan för vilka investeringar 
som behövs under kommande år. Investeringsplanen omfattar bland annat tre helt nya skolor och ett 
antal nya förskolor. En omfattande nyproduktion av skol- och förskolelokaler innebär att den genomsnitt-
liga lokalkostnaden per elev ökar kraftigt. Detta eftersom nyproducerade lokaler är betydligt dyrare än 
lokaler i det befintliga beståndet. 
 
Parallellt med investeringsplanearbetet har skol- och fritidsförvaltningen tillsammans med 
fastighetsförvaltningen tagit fram ett grundläggande lokalprogram för stadens framtida skolor. Syftet med 
detta arbete har varit att säkerställa att de skolor som byggs under kommande år ger optimala 
förutsättningar för elevernas lärande. Lärmiljöerna som skapas ska vara inkluderande och utmanande och 
tillgodose barn och ungas olika behov. Samtidigt ska höga krav på byggkvalitet, miljömässig hållbarhet 
och kostnadseffektivitet tillgodoses. Lokalerna ska vara inbjudande till sin karaktär samt flexibla i 
användandet så att de utan större anpassningar kan användas för barn och elever i olika åldrar. Därutöver 
ska de i största möjliga utsträckning kunna användas för annan verksamhet vid tider när de inte behövs 
för skolverksamhet. Stor vikt ska läggas vid att skapa en god inomhusmiljö. Ventilationen ska vara väl 
tilltagen; temperaturerna inomhus får varken vara för låga vintertid eller för höga sommartid. Särskilda 
fokusområden är akustik, belysning och elevflöden i byggnaden. Lokalerna ska uppfattas som ljusa, trygga 
och höga bullernivåer ska i möjligaste mån byggas bort. De nya förskolorna/skolorna kommer att byggas 
med höga energikrav och miljöklassade byggnadsmaterial för att skapa bästa möjliga inomhusmiljö och 
minimera byggnadernas miljöpåverkan. 
 
Det befintliga fastighetsbeståndets standard och utförande varierar främst på grund av byggnadernas 
olika ålder. Underhållet är dock genomgående gott och lokalerna uppfattas därför oftast som välskötta och 
ändamålsenliga av såväl verksamhet som användare. Anpassningar till modern pedagogik och nya 
arbetsformer för lärare behöver dock göras och sker fortlöpande om än i något långsammare takt än vad 
som ur ett verksamhetsperspektiv varit önskvärt. 
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Nyare skol- och förskolelokaler är helt tillgänglighetsanpassade medan äldre lokaler ofta endast är 
tillgängliga i vissa delar. Lätt avhjälpta hinder har åtgärdats och tillgänglighetsanpassningar görs 
fortlöpande, ofta som en följd av att det finns elever med funktionshinder i verksamheten. Skol- och för-
skollokaler bedöms vara inkluderande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 
Förbättringsområden finns utöver vad som tidigare framgått främst avseende inomhusklimat där såväl 
inomhustemperatur som otillräckliga luftflöden utgör problem. Staden har ambitiösa miljömål som dock 
behöver balanseras mot verksamhetens behov av ett gott inomhusklimat. Under senare år har vikten av 
god akustik, mindre buller, bra belysning och en högkvalitativ och varierad utomhusmiljö 
uppmärksammats allt mer och framför allt vägts in vid nyproduktion. Dessa faktorer behöver dock också 
förbättras i det äldre fastighetsbeståndet. 

1.7 Nämndens särskilda satsningar  
Inför 2015 beslutade nämnden om tre särskilda satsningar; språksatsning, satsning på IKT och digitala 
lärverktyg samt fritidshemssatsning.  
 
Bakgrunden till den särskilda satsningen inom språkområdet är att goda språkkunskaper är en 
förutsättning och ett medel för att uppnå goda resultat också i andra ämnen. De resultat som Helsingborgs 
stads skolor uppvisar i läs- och skrivförmåga är inte tillfredsställande och därför behöver våra förskolor 
och skolor fortsätta sitt arbete med språkutvecklande arbetssätt, vilket omfattar samtliga barn och elever 
inom för-, grund- och gymnasieskolan.  
 
Satsningen på IKT och digitala lärverktyg har sitt ursprung i att en ökad internationalisering, snabba 
förändringar och ständig utveckling av ny teknik har förändrat synen på vilka kunskaper, färdigheter och 
kunnande som är nödvändiga för ett modernt lärande. Detta ställer i sin tur nya krav på de lärmiljöer vi 
erbjuder våra barn och elever i Helsingborgs stads skolor. Arbetet med digitala verktyg ska fortsätta att 
utvecklas och integreras i lärandet. Nya arbetssätt och varierande lärmiljöer ska bidra till att öka 
elevernas motivation och lust att lära, vilket i sin tur ger möjligheter för alla elever, oberoende av 
förutsättningar, att nå högre resultat.  
 
Fritidshemssatsningen har som utgångspunkt att en fritidsverksamhet med god kvalitet kan bidra till att 
uppnå goda resultat i skolan. Fritidshemmet ska ta tillvara barnens nyfikenhet, företagsamhet och lust att 
lära samt stimulera barns allsidiga utveckling. Den särskilda satsningen på fritidshem syftar till att 
säkerställa att verksamheterna medvetet arbetar med att möjliggöra barns och elevers utveckling och 
lärande under hela skoldagen.   

1.8 Prioriterade utvecklingsområden föregående år 
Fortsatt positiv befolkningsökning i Helsingborgs stad har medfört ett ökat antal barn och unga i 
kommunen under läsåret 2014/15. Befolkningsökningen är dels ett resultat av en ökad inflyttning från 
andra kommuner och dels ett resultat av ett ökat antal nyanlända. Denna utveckling har inneburit stora 
utmaningar för barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamheter. Under läsåret har mycket kraft 
och resurser lagts på att kunna erbjuda barn och elever plats på kommunens förskolor och skolor. Att 
hitta lokaler att bedriva verksamhet i har utgjort en central uppgift där arbetet har präglats av kreativa 
lokallösningar. Bland annat har undervisning bedrivits i tillfälliga lokaler. Det har även skapats nya 
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organisationsstrukturer för att på ett bra sätt kunna ta hand om det ökade antalet nyanlända, där 
uppstarten av Välkomsten under vårterminen 2015 utgör ett exempel på detta arbete.  
 
I nämndens kvalitetsrapport för 2014 lyftes tre prioriterade utvecklingsområden fram som särskilt 
betydelsefulla för att barn och elever i Helsingborgs stads skolor ska nå högre måluppfyllelse; ökad 
likvärdighet, förbättrade arbetssätt och arbetsformer samt långsiktig kompetensförsörjning. Under läsåret 
2014/15 har insatser kopplade till dessa utvecklingsområden gjorts på både en centralt övergripande 
nivå och ute i våra verksamheter, parallellt med det intensiva arbetet med att försöka hantera det ökade 
antalet barn och elever i våra verksamheter.  

1.8.1 Ökad likvärdighet 
Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat ska i så liten grad som möjligt bero på elevers bakgrund 
eller vilken skola de går i. En likvärdig skola handlar om lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på 
utbildning och att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Stora skillnader mellan 
enskilda elevers och elevgruppers resultat samt mellan och inom skolorna i Helsingborgs stad kvarstår 
som en stor utmaning. Vi måste fortsatt sträva mot att uppnå likvärdighet när det gäller att erbjuda 
likvärdig kvalitet på undervisningen inom och mellan skolor.  
 
Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan och skolan systematiskt och 
kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och 
utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. Ett systematiskt kvalitetsarbete utgör en förutsättning för 
att kunna bedöma likvärdigheten mellan och inom våra verksamheter. Genom systematiska uppföljningar 
är det möjligt att identifiera brister och därefter sätta in åtgärder för att avhjälpa dessa brister. Under 
läsåret 2014/15 har ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete implementerats på våra förskolor och 
skolor, liksom på huvudmannanivå, vilket resulterat i att de nationella målen i läroplanerna följs upp på 
ett tydligare sätt. Arbetet med att ta fram gemensamma kvalitetskriterier och metoder för uppföljning och 
analys inom förskola, särskola, förskoleklass samt fritidshem har också påbörjats under läsåret, liksom ett 
arbete kring hur kvaliteten på introduktionsprogrammen ska kunna följas upp. Det pågående arbetet med 
att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet på både huvudmanna- och enhetsnivå är av grundläggande 
betydelse för det fortsatta arbetet med att säkerställa att våra barn och elever erbjuds en likvärdig kvalitet 
på undervisningen. 

1.8.2 Förbättrade arbetssätt och arbetsformer  
Att utveckla och implementera förbättrade undervisningsmetoder är ett viktigt led i arbetet med att nå en 
högre måluppfyllelse bland barn och elever. Kollegialt lärande, didaktiskt utvecklingsarbete, dialoger 
kring ämnesövergripande undervisning samt bedömning av och för lärande är exempel på områden att 
arbeta vidare med. Digitala lärverktyg är ett viktigt bidrag till förnyelse av arbetssätt och arbetsmetoder i 
det pedagogiska arbetet. De nyinrättade karriärtjänsterna inom förskola, skola och fritidshem utgör en 
central del i detta utvecklingsarbete. Särskilda fokusområden under läsåret 2014/15 var; ökad 
studiemotivation och arbetsro, språkutvecklande arbetssätt samt att utveckla undervisningen i 
matematik.  
 
I Helsingborgs stads skolor har det pågått ett intensivt arbete med att utveckla undervisningsformer som 
främjar våra barns och elevers lärande. Våra förskolor och skolor har tagit del av den nationella 
satsningen Matematiklyftet. Bland annat har Matematiklyftet bedrivits i fyra skolöverskridande grupper 
inom gymnasieskolan, där lärarnas aktiva deltagande har resulterat i en större variation av 
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undervisningsmetoder. Dock återstår det här en del arbete för att nå upp till mer kritiskt reflekterande 
diskussioner kring den egna praxisen. Insatser kring språkutvecklande arbetssätt har också gjorts under 
läsåret, såsom fortsatta satsningar på utbildning av pedagoger i genrepedagogik och 
Helsingborgsmodellen. 
 
Andra insatser är de förändrade arbetsformerna kring mottagandet av nyanlända i syfte att på ett bättre 
sätt kunna ge barn och unga förutsättningar att klara sin skolgång. Under våren 2015 avslutades Ifous 
FoU-program Inkluderande lärmiljöer, vilket syftade till att främja utvecklingen av inkluderande 
lärmiljöer, där Helsingborgs stad var en av tolv medlemskommuner som medverkade. Helsingborgs stad 
medverkar även i Ifous pågående FoU-program Digitalisering i skolan, vilket har som målsättning att 
utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Kommunens aktiva deltagande i olika FoU-program visar 
att förbättrade arbetsformer och arbetssätt utgör ett centralt fokusområde.  

1.8.3 Långsiktig kompetensförsörjning 
En skicklig pedagog är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas i skolan. Att säkra 
långsiktig kompetensförsörjning är därför en avgörande fråga. Förskolorna och skolorna i Helsingborgs 
stad måste vara attraktiva arbetsgivare för att dels klara rekryteringen av rätt kompetens, men även för 
att skapa incitament att behålla befintlig personal inom organisationen. Särskild uppmärksamhet behöver 
riktas mot olika bristgrupper som exempelvis förskollärare och språklärare. 
 
Under läsåret har flera insatser gjorts för att säkra kompetenförsörjningen i Helsingborgs stads skolor, 
både i samband men den löpande personalomsättningen och vid de nyrekryteringar som gjorts för att 
kunna möta det växande barn- och elevantalet. Under vårterminen 2015 togs en personal- och 
kompetensförsörjningsrapport fram för att få en tydlig bild av vilka yrkesgrupper vi kommer att ha störst 
behov av att rekrytera under de närmaste åren. Att erbjuda anställda olika karriärvägar och möjligheter 
till utveckling är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare, varför arbetet med att öka antalet 
karriärtjänster fortsatt under läsåret. Under läsåret har det gjorts en löneöversyn för att säkerställa att 
Helsingborgs stad har en konkurrenskraftig lönestruktur. Arbetet med projektet Employer Branding, 
vilket syftar till att ytterligare öka Helsingborgs stads skolors attraktivitet genom en aktiv och målinriktad 
marknadsföring, har fortlöpt. En annan åtgärd som vidtagits är att ett samarbete har inletts med 
Arbetsförmedlingen för att på ett bättre sätt kunna ta tillvara den kompetens och de erfarenheter kring 
pedagogiskt arbete som finns bland våra nyanlända kommuninvånare. 
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2 Förskola 

Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av hur stadens förskolor har arbetat under läsåret. 
Avsnittet bygger på nationell och lokal statistik, resultat i Attitydundersökningen och förskolornas 
kvalitetsrapporter. Avsnittet är strukturerat utifrån de olika områdena i förskolans läroplan och avslutas 
med en sammanfattande analys.  

2.1 Förutsättningar 
Inom förskoleverksamheten har vi 1045 medarbetare per oktober 2014, jämfört med 1004 oktober 2013. 
Verksamheten har en stor majoritet kvinnor, 97 procent. Vi försöker rekrytera fler män, dock är det svårt 
att öka andelen män då det är väldigt få manliga sökande till utannonserade tjänster. Andelen 
heltidsanställda är 77 procent, vilket är en procent högre jämfört med föregående år. Dock är denna siffra 
något lägre än motsvarande siffra för nämndens verksamheter som ligger på 80 procent. 
Förskoleverksamheten är den skolform som har den lägsta andelen heltidsanställda. En kartläggning 
kommer att genomföras för att se om medarbetarna inom förskoleverksamheten skulle vilja arbeta heltid 
i högre grad än de gör idag. Denna kartläggning genomförs som en del i att arbeta för att vara en attraktiv 
arbetsgivare.  
 
Medelåldern inom förskoleverksamheten är något lägre än den genomsnittliga medelåldern bland 
samtliga anställda i nämndens verksamheter, 47,5 år jämfört med 48,8 år. Den låga medelåldern avspeglas 
i att andelen kommande pensioner inom förskola förväntas bli förhållandevis låg de kommande 5 åren. 
 
Antalet barn inom förskolan fortsätter att öka, och därmed finns det ett stort rekryteringsbehov av 
behöriga och legitimerade förskollärare. Denna yrkesgrupp råder det idag stor brist på. Vid höstterminens 
början 2014 fanns det 10 förstelärare inom förskola, vilket vid vårterminens slut 2015 utökats till 12 
förstelärare. Satsningen på förstelärare i förskolan görs med kommunala medel. 
 
Tabell 1. Omfattning på den kommunala förskoleverksamheten (oktober 2014) 

Antal förskolor 77 

Inskrivna barn, totalt 4556 

Inskrivna barn, 0-3 år 2435 

Inskrivna barn, 4-5 år 2121 

Inskrivna barn, under 15 timmar 455 

Inskrivna barn, över 15 timmar 4101 

Antal barn per avdelning 17,1 

Antal barn per avdelning, småbarnsavdelningar  14,9 

Inskrivna barn, pedagogisk omsorg 17 
Källa: Beslutsstöd Ekonomi och Skolverket 
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Figur 7. Antalet inskrivna barn i den kommunala förskoleverksamheten 

 
Källa: Skolverket 
 
Som Figur 7 visar har antalet inskrivna barn i den kommunala förskoleverksamheten stadigt ökat under 
det senaste decenniet, från 3568 år 2004 till 4513 år 2014.  
 
Tabell 2 nedan visar att Helsingborg har en högre andel utbildade förskollärare än genomsnittet bland 
kommunala förskolor i riket. Samtidigt vittnar många förskolechefer i organisationen om att det är ett 
svårt att hitta utbildad personal när vakanta tjänster ska tillsättas.  
 
Tabell 2. Personalstatistik för förskolan 

 Helsingborg Riket 

Antal årsarbetare 807 73807 

Andel årsarbetare med förskollärarexamen 51 % 46 % 

Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen 55 % 49 % 

Andel årsarbetare utan utbildning för arbete med barn 21 % 21 % 

Antal barn per årsarbetare 5,6 5,3 
Källa: Skolverket (avser oktober 2014) 

2.2 Fysiska lärmiljöer och lärresurser 
Överlag sker ett medvetet och utvecklingsinriktat arbete på stadens förskolor för att skapa goda lärmiljöer 
för barnen. Förskolorna försöker skapa miljöer som utmanar och stimulerar barnen till lek och lärande. 
Detta görs bland annat genom att skapa miljöer med olika syften, till exempel för rollekar och bygg- och 
konstruktion, och som relaterar till de olika läroplansområdena. Lärmiljöerna, både inom- och utomhus, 
ser naturligtvis olika ut mellan stadens förskolor, beroende på fysiska förutsättningar. Generellt sett har 
lägenhetsförskolor större utmaningar gällande att skapa goda lärmiljöer, men genom att skapa olika rum i 
rummet kan man göra mycket av begränsade ytor.  
 
Stadens förskolor har god tillgång till digitala lärverktyg såsom iPads, datorer, Smartboards och 
projektorer. Dessa är på många enheter integrerade i den dagliga verksamheten. Vissa förskolor ger dock 
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uttryck för att man behöver utveckla sin kompetens gällande att ta tillvara de digitala lärverktygens 
pedagogiska fördelar.  
 
När det gäller förskolornas utemiljöer arbetar man aktivt för att skapa variationsrika miljöer som 
stimulerar barnen. Vissa förskolor har dock begränsade utemiljöer och använder då ofta grönområden 
och parker i närområdet. Ett fåtal förskolor har även tillgång till utflyktsbussar för att lättare kunna ta sig 
till lämpliga utemiljöer. 
 
Utifrån ett huvudmannaperspektiv krävs ett fortsatt arbete för att säkerställa att alla förskolebarn får 
tillgång till en likvärdig lärmiljö. Samtidigt måste man vara medveten om svårigheten i att exempelvis 
skapa goda utemiljöer vid centralt placerade förskolor. Ett annat utvecklingsområde är att stärka den 
digitala kompetensen inom förskolan för att i ännu högre grad kunna använda digitala lärverktyg för att 
förbättra det pedagogiska innehållet i förskolan.  

2.3 Nationella mål 
I detta avsnitt fokuseras på de nationella målområden som återfinns i läroplanen för förskolan. 

2.3.1 Normer och värden 
Enligt läroplanen ska förskolan aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse 
för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.  

2.3.1.1 Trygghet och trivsel 
Av naturliga skäl är inskolningen ett viktigt skede när det gäller att skapa trygghet och trivsel i förskolan. I 
det skedet är även kommunikationen med vårdnadshavarna viktig. Om vårdnadshavarna är trygga med 
verksamheten smittar det av sig till barnen. Många av stadens förskolor använder materialet Start och 
Stegen som stöd när de arbetar med trygghetsskapande övningar med barnen.  
 
Attitydundersökningen visar på mycket goda resultat gällande vårdnadshavarnas uppfattning av det 
trygghetsskapande arbetet inom förskolan. En överväldigande majoritet av vårdnadshavarna uppger 
exempelvis att deras barn trivs och känner sig trygga på förskolan. Det är svårt att dra några mer 
långtgående slutsatser än så från attitydundersökningen på övergripande nivå. Men vid jämförelser 
förskolor emellan kan man identifiera förskolor med ett lägre resultat gällande trygghet och trivsel. Enligt 
förskolecheferna beror sådana situationer ofta på en turbolent personalsituation eller att många nya barn 
börjat i verksamheten under kort tid. 
 
Tabell 3. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, vårdnadshavare till barn i förskolan, trygghet 
och trivsel. 

Fråga Andel positiva svar 

Mitt barn trivs i förskolan 98,7 % 

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan 98,8 % 

Jag känner att personalen har god uppsyn över mitt barn 95,8 % 

Det finns alltid någon personal som mitt barn kan vända sig till i förskolan 97,8 % 

Förskolan arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling 98,1 % 
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I LISA, stadens rapporteringssystem för tillbud och kränkande behandling, rapporterades totalt tre fall av 
trakasserier och kränkande behandling inom förskolan under läsåret. Flera förskolor anger dock att de 
behöver fördjupa förståelsen för vad kränkande behandling bland små barn egentligen innebär. Detta kan 
innebära att antalet rapporterade fall i LISA inte ger en korrekt bild av den faktiska situationen på stadens 
förskolor och att rapporteringsfrekvensen framöver kan komma att öka.  

2.3.2 Utveckling och lärande  
Enligt läroplanen ska förskolans verksamhet präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet. Bland annat ska förskolans miljöer vara öppna och inbjudande för att stimulera 
barns nyfikenhet och lust att lära.  

2.3.2.1 Resultat utveckling och lärande 
Enligt läroplanen ska förskolan stimulera barnens utveckling och lärande inom en rad olika områden, men 
det är svårt att mäta och följa upp detta arbete. Då Skolinspektionen genomförde sin senaste tillsyn i 
Helsingborg under våren 2015 riktade man kritik mot att man på huvudmannanivå inte hade en samlad 
bild över hur väl förskoleverksamheten lever upp till de nationella målen. För att avhjälpa denna brist har 
skol- och fritidsförvaltningen startat ett projekt som ska utarbeta kvalitetsindikatorer inom förskolan för 
att bättre kunna bedöma kvaliteten på verksamheten och hur man ligger till i förhållande till de nationella 
målen.  
 
Utifrån förskolornas kvalitetsrapporter kan man dock få en bild av hur man arbetar för att stimulera 
barnens utveckling och lärande. Flera förskolor anger att de arbetar projektinriktat och på så sätt väver 
samman olika delar av förskolans läroplan i det tematiska arbetet och att man låter barnens intressen 
styra inriktningen på arbetet. De flesta av stadens förskolor anger också att de arbetar aktivt för att ge 
barnen estetiska upplevelser. Dunkers kulturhus, Fredriksdal och Sofiero är vanliga utflyktsmål. Alla 
förskolor i staden anger också att de uppfyller tjänstegarantin om att erbjuda alla barn minst en estetisk 
upplevelse per år. Många av stadens förskolor anger att de behöver utveckla sitt arbete med att stimulera 
barnens naturvetenskapliga och matematiska utveckling, och inte minst bli bättre på att synliggöra detta 
arbete för vårdnadshavarna. Det är inte säkert att vårdnadshavarna förstår vad matematik och 
naturvetenskap innebär i ett förskolesammanhang.  
 
Tabell 4. Resultat i attitydundersökningen läsåret 2014/15, vårdnadshavare till barn i förskolan, 
frågeområde ”Utveckling och lärande” 

Fråga Andel positiva svar 

Förskolan erbjuder en utvecklande verksamhet för mitt barn 96,1 % 

Personalen är kompetent 97,3 % 

Mitt barns nyfikenhet och lust att lära stimuleras i förskolan 97,4 % 

Mitt barn lär sig att umgås med andra och att visa hänsyn 98,5 % 
I förskolan stimuleras mitt barns matematiska och naturvetenskapliga 
förmågor 94,5 % 

 
Tabell 5. Tjänstegaranti - estetisk upplevelse 

Utfall på tjänstegarantin om att erbjuda alla barn minst en estetisk 
upplevelse per år 100 % 
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2.3.2.2 Arbetsformer och arbetssätt 
Förskolans lärmiljöer utgör en central del för att stimulera barnens utveckling och lärande. Det handlar 
dock inte bara om de fysiska miljöerna, utan lika mycket om pedagogernas arbetssätt, barnsyn och 
kunskapssyn. Flera av stadens förskolor har tagit hjälp av pedagogistor för att utveckla sina lärmiljöer. En 
pedagogista fungerar som ett pedagogiskt stöd till förskollärarna för att reflektera kring och utveckla den 
pedagogiska verksamheten i förskolan.  
 
Många förskolor arbetar i tematiska projekt där barnens utveckling stimuleras på flera olika sätt inom ett 
övergripande tema. En del förskolor har även avsatt reflektionstid under projektets gång så att barnen ska 
få möjlighet att fundera kring sitt lärande. Arbetet med tematiska projekt syftar bland annat till att göra 
det lättare för barnen att sätta in nya saker i ett större sammanhang.  
 
Den pedagogiska dokumentationen är viktig för att kunna följa barnens utveckling och anpassa 
verksamheten utifrån det. Flera förskolor låter barnen på olika sätt vara delaktiga i att ta fram 
dokumentationen för att på så sätt synliggöra utvecklingen för barnen.  

2.3.2.3 Anpassningar och särskilt stöd 
En god observation och dokumentation av barnens utveckling är en förutsättning för att kunna avgöra 
huruvida det finns behov av att göra anpassningar av verksamheten eller om ett enskilt barn behöver 
särskilt stöd. På många av stadens förskolor har specialpedagogen en viktig roll i arbetet med att utforma 
anpassningar och bistå med stödmaterial av olika slag. Ett stort antal av stadens förskolor har 
regelbundna konferenser där man diskuterar barnens utveckling och eventuella behov av anpassningar. 
Vid dessa tillfällen deltar ofta psykolog från den centrala Elevhälsan. Vissa förskolor skapar mindre 
grupper för att tillgodose barn som är i behov av extra stöd, medan andra förskolor önskar att de hade 
större personella resurser för att kunna göra detta. 

2.3.3 Barns inflytande 
Stadens förskolor arbetar på en rad olika sätt för att göra barnen delaktiga i verksamheten. Dels handlar 
det om att låta barnen välja vilka aktiviteter och miljöer de vill ta del av under dagen. Många förskolor 
arbetar även med att låta barnen rösta på vad man ska göra tillsammans, vilket tränar barnen i hur en 
demokratisk beslutsprocess fungerar.  
 
En annan viktig del i att göra barnen delaktiga är att de får ta del av den pedagogiska dokumentationen 
och med hjälp av denna reflektera över sitt eget och gruppens lärande. Vidare är pedagogernas 
förhållningssätt en viktig beståndsdel för att göra barnen delaktiga. Det handlar om att pedagogerna 
måste vara inkännande och våga släppa kontrollen till viss del. Vissa förskolor anger att man vill fördjupa 
barnens delaktighet genom att reflektera kring skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv, 
för att låta barnens åsikter komma fram direkt och inte bara genom pedagogerna.  

2.3.4 Förskola och hem 
Kontakterna och samarbetet med hemmen ser ut på ett ganska likartat sätt på stadens förskolor. 
Utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd utgör de forum som de flesta förskolor bygger sin 
kommunikation med vårdnadshavarna kring. Många förskolor anger också att den dagliga kontakten vid 
lämning och hämtning är viktig för att vårdnadshavarna ska hållas informerade om den dagliga 
verksamheten och för att bygga en förtroendefull relation.  
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I princip alla förskolor i staden använder Fronter som forum för pedagogisk dokumentation och 
kommunikation med hemmen. Flera förskolor anger dock att man behöver bli bättre på att använda 
systemet och att relativt få vårdnadshavare använder sig av det. Många förskolor använder också andra 
digitala kanaler, såsom Facebook, Instagram, mail och sms, vilket är uppskattat av vårdnadshavarna. Vissa 
förskolor anger att vårdnadshavarnas bristande kunskaper i det svenska språket utgör en utmaning för 
att få till en god kommunikation. Detta tar sig dock vissa förskolor runt genom att bjuda in till olika typer 
av träffar i verksamheten.  
 
Tabell 6. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, vårdnadshavare till barn i förskolan, 
delaktighet och inflytande. 

Fråga Andel positiva svar 

Jag känner till förskolans mål 91,2 % 

Jag får god information om vad som händer i förskolan 93,1 % 
Jag får vara med och påverka hur förskolan arbetar med mitt barns 
utveckling och lärande 89,1 % 

Utvecklingssamtalet bygger på dokumentation av mitt barns utveckling 
och lärande 96,6 % 

Jag erbjuds möjlighet att engagera mig i förskolan 89,2 % 
 
Tabell 7. Tjänstegaranti - digitalt forum i förskolan 

Utfall på tjänstegarantin om att garantera alla vårdnadshavare i förskolan 
i ett strukturerat digitalt forum kan följa förskolans lärandeprocesser 93,4 % 

 
I Attitydundersökningen framkommer att vårdnadshavarana överlag är nöjda med den information de får 
från förskolorna. Omdömena gällande möjligheter att påverka och engagera sig i verksamheten är dock 
överlag lägre, vilket många förskolor anger som ett utvecklingsområde. Vissa förskolor anger dock att det 
är svårt att avgöra på vilket sätt vårdnadshavarna vill påverka verksamheten.  

2.3.5 Övergång och samverkan 
Övergången mellan förskola och förskoleklass ser ut på ett ganska likartat sätt runt om i staden. Innan 
övergången besöker pedagoger från förskoleklassen förskolan och barnen från förskolan får besöka den 
skola de ska börja i. Pedagoger från respektive verksamhet har överlämningssamtal där information kring 
varje barn överlämnas. Många enheter har också en mall för hur dokumentationen i samband med 
överlämningen ska se ut. På många håll besöker barnen i förskolan exempelvis skolans utemiljö och 
skolmatsal för att på ett lättsamt sätt bekanta sig med den nya skolan. Samarbetet och rutinerna är oftast 
mest välutvecklade mellan förskolorna och grundskolan i samma område. Om barnen ska gå på en 
fristående skola eller en kommunal skola i en annan del av staden är övergången inte alltid lika 
välstrukturerad. På en del förskolor har man dessutom upplevt att en hög personalomsättning gör det 
svårare att upprätthålla rutinerna i samband med överlämningar.  
 
Ett utvecklingsområde som många av stadens förskolechefer tar upp är ett fördjupat pedagogiskt 
samarbete mellan förskolan och förskoleklassen. Man önskar en större förståelse för varandras 
verksamheter för att kunna skapa en tydligare röd tråd i barnens skolgång.  
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2.4 Särskilda satsningar 
Detta avsnitt beskriver hur stadens förskolor har arbetat kring nämndens särskilda satsningar under 
läsåret.  

2.4.1 Satsning på IKT och digitala lärverktyg 
Som nämndes i avsnittet om lärmiljöer och lärresurser har stadens förskolor överlag en god tillgång på 
digitala lärverktyg, och flera av stadens förskolor har haft som prioriterat område under läsåret att 
utveckla användandet av IKT-verktyg i sin verksamhet. Många förskolor har under läsåret fortbildat sin 
personal inom detta, bland annat med hjälp av det stöd som Pedagogiskt center ger.  
 
De digitala lärverktygen används på en rad olika sätt i verksamheten. Något som många förskolor tar upp i 
sina kvalitetsrapporter är att de digitala verktygen möjliggör för barnen att själva dokumentera sitt 
lärande. Många förskolor använder projektor eller Smartboard för att titta på dokumentationen 
tillsammans med barnen, för att på så sätt ge dem tillfälle att reflektera över den egna läroprocessen. Flera 
förskolor använder digitala verktyg för att kommunicera med vårdnadshavarna på nya sätt, exempelvis 
genom Instagram, Facebook och sms. Flera förskolor har startat en IKT-grupp eller har en IKT-pedagog i 
sin verksamhet som ska driva detta arbete vidare. Många förskolor ger dock uttryck för att de behöver 
arbeta vidare med att utveckla användandet av digitala lärverktyg.   

2.4.2 Språksatsning 
Även språkutveckling är ett prioriterat område för många av stadens förskolor. Bland annat arbetar man 
med Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), Bornholmsmetoden och Att skriva 
sig till läsning (ASL) för att stärka språkinlärningen hos barnen. Förskolorna arbetar med att stimulera 
barnens intresse för läsning genom bland annat sagor och att på olika sätt ta tillvara på det barnen läser 
hemma med sina vårdnadshavare. Flera förskolor har många barn med annat modersmål än svenska och 
man arbetar för att ta tillvara på deras modersmål för att stärka språkutvecklingen. Flera av stadens 
förskolor ser flerspråkighet som ett utvecklingsområde. Vissa förskolor har arbetat med Skolverkets 
stödmaterial "Flera språk i förskolan" som en utgångspunkt i detta arbete. 

2.5 Uppbyggande medel 
De förskolor som får uppbyggande medel använder de extra medlen på ett ganska likartat sätt. De flesta 
förskolor utökar personalstyrkan för att kunna skapa mindre barngrupper eller för att få in 
specialkompetens i verksamheten. Vidare fokuserar många av dessa förskolor på språkutvecklande arbete 
då de har många barn med annat modersmål än svenska. Detta kan till exempel handla om att ta in 
pedagoger med särskild kompetens inom språkutveckling eller för att bekosta tolkkostnader. Flera av 
dessa förskolor satsar även på att erbjuda barnen kulturella upplevelser utanför förskolan. 

2.6 Sammanfattande analys förskola 
Utifrån förskolornas kvalitetsrapporter ska här ett par områden som kan ses som framgångsfaktorer 
respektive utvecklingsområden lyftas fram. Till att börja med talar allt för att stadens förskolor är 
framgångsrika i att skapa trygghet och trivsel för barnen i verksamheten. Vårdnadshavarana svarar i 
Attitydundersökningen att de anser att deras barn är trygga i förskolan. Stadens förskolor har även 
inarbetade rutiner för hur inskolningen av nya barn ska gå till. Många förskolor anger dock att man 
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behöver utveckla förståelsen för vad kränkningar innebär i ett förskolesammanhang, vilket är relaterat till 
den låga anmälningsfrekvensen i LISA.   
 
Vidare uppvisar många av stadens förskolor en stor medvetenhet kring lärmiljöernas betydelse för 
barnens utveckling och lärande. De arbetar aktivt för att skapa miljöer med olika syftet för att barnen ska 
stimuleras på olika sätt. Man är också duktig på att erbjuda barnen estetiska upplevelser, till exempel 
genom utflykter till stadens olika kulturinstitutioner. Det finns dock ett behov av att säkerställa 
likvärdigheten gällande lärmiljöernas kvalitet bland stadens förskolor. Tillgången till goda utemiljöer 
varierar exempelvis betydligt, vilket delvis är kopplat till svårigheterna med att erbjuda barn som går i en 
lägenhetsförskola en god utemiljö.  
 
Många av stadens förskolor arbetar tematiskt inom ett övergripande projekt för att stimulera barnen på 
olika sätt samtidigt som man låter barnens intressen styra projektets inriktning. Barnen får också välja 
vilka aktiviteter och miljöer de vill ta del av. Gällande förskolornas arbetssätt finns det dock ett behov av 
att utveckla kompetensen kring hur man kan använda IKT-verktyg i verksamheten.  
 
Ett utvecklingsområde som många förskolechefer ger uttryck för är ett fördjupat samarbete med 
förskoleklassen. Man önskar en större förståelse för varandras verksamheter för att på så sätt skapa en 
tydligare röd tråd i barnens lärande och utveckling.  
 
Ett annat utvecklingsområde, både på enhets- och huvudmannanivå, är att stärka uppföljningen av den 
pedagogiska verksamheten i förskolan. Som nämndes ovan har skol- och fritidsförvaltningen, efter 
Skolinspektionens kritik på området, inlett ett arbete för att ta fram kvalitetsindikatorer inom förskolan.  
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3 Grundskola 

Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av hur stadens grundskolor har arbetat under läsåret. 
Avsnittet bygger på nationell och lokal statistik, resultat i Attitydundersökningen och grundskolornas 
kvalitetsrapporter. Avsnittet är strukturerat utifrån de olika områdena i grundskolans läroplan och 
avslutas med en sammanfattande analys.  

3.1 Förutsättningar 
Detta avsnittet beskriver grundskoleverksamhetens övergripande förutsättningar. I Figur 8 framgår att 
efter en successiv minskning från 2007/08 till 2011/12 har elevantalet ökat med drygt 1000 elever under 
de senaste åren. Antalet elever i kommunal regi ökade med drygt 500 elever, 4,8 procent, från 2013/14 till 
2014/15, vilket kan jämföras med en ökning av elevantal med 2,6 procent på riksnivå för kommunala 
skolor. Figur 9 visar antalet elever uppdelat per årskurs och i kommunal respektive fristående regi. I 
figuren framgår att elevantalet i Helsingborgs stads skolor är lägre i åk 6-9 än i åk F-5, samtidigt som det 
totala antalet elever för kommunala och fristående skolor är relativt likvärdigt mellan årskurserna. 
 
Figur 8. Antal elever grundskola (F-9), 
Helsingborg, kommunal regi, 2004/05-
2014/15. 

Figur 9. Antal elever per årskurs grundskola, 
Helsingborg, 2014/15. 

 
 

 
I Tabell 8 nedan framgår förändring av elevantal för respektive skolenhet mellan läsåren 2014/15 och 
2013/14. Tabellen visar att ett antal enheter har ökat med runt 15 procent (Drottninghögs-, Högastens- 
och Rydebäcksskolan), samtidigt som elevantalet varit oförändrat eller minskat något på andra enheter 
(Allerums, Brunnsparks-, Bårslövs, Gantofta, Påarps, S:t Jörgens, Västra Berga och Ättekullaskolan). 
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Tabell 8. Antal elever, per skolenhet, 2014/15 och förändring mot 2013/14. 

Enhet Antal elever (F-9) 
2014/15 

Förändring mot 2013/14  Procentuell förändring 

Helsingborg totalt 14472 485 3,5% 
Helsingborg kommunal 11175 516 4,8% 
Helsingborg fristående 3297 -31 -0,9% 
Riket totalt 1063036 32096 3,1% 
Riket kommunal 917075 23091 2,6% 
Riket fristående 145746 9002 6,6% 
Allerums skola 165 0 0% 
Brunnsparksskolan 265 -6 -2% 
Bårslövs skola 241 1 0% 
Dalhemsskolan 355 28 9% 
Drottninghögsskolan 255 30 13% 
Elinebergsskolan 677 33 5% 
Gantofta skola 300 -7 -2% 
Gläntanskolan 263 17 7% 
Holstagårdsskolan 390 18 5% 
Husensjö skola 406 39 11% 
Högastensskolan 490 62 14% 
International school of Hbg/Gr 357 12 3% 
Kattarps skola 87 9 12% 
Laröds skola 371 4 1% 
Maria Parkskolan 644 6 1% 
Musikgrundskolan Synkopen 221 14 7% 
Mörarps skola 285 22 8% 
Nanny Palmkvistskolan 250 2 1% 
Påarps skola 455 0 0% 
Raus Planterings skola 173 5 3% 
Ringstorpsskolan 321 15 5% 
Rydebäcks skola 770 105 16% 
Råå Södra skola 190 11 6% 
Slottsvångsskolan 194 4 2% 
S:t Jörgens skola 284 -13 -4% 
Svensgårdsskolan 378 23 6% 
Söderskolan 125 8 7% 
Tågaborgsskolan 541 32 6% 
Västra Berga skola 238 -1 0% 
Västra Ramlösa skola 638 12 2% 
Wieselgrensskolan 545 14 3% 
Ättekullaskolan 284 0 0% 

 
För läsåret 2014/15 varierar andel elever med utländsk bakgrund mellan 5 procent (Rydebäcksskolan) 
upp till 89 procent (Söderskolan), se Tabell 9. För 2013/14 varierade andel elever med utländsk bakgrund 
från 4 till 79 procent. Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning varierar från 19 procent 
(Söderskolan) till 76 procent (Laröds skola), och motsvarande siffror för 2013/14 var 23 respektive 78 
procent. Standardavvikelsen1 mellan kommunens skolenheter gällande både Andel elever med utländsk 
bakgrund och Andel föräldrar med eftergymnasial utbildning har ökat något vilket tyder på att 
likvärdigheten, utifrån dessa två bakgrundsvariabler, minskat något. 

                                                                    
 
1 Standardavvikelse är ett statistiskt mått som beskriver hur mycket populationens olika värden avviker 
från medelvärdet. 



22 
 
 

Tabell 9. Andel med utländsk bakgrund och andel med föräldrar med eftergymnasial utbildning, 
jämförelse 2013/14. 

Enhet 

Andel elever med utländsk bakgrund 
Andel elever vars föräldrar har 

eftergymnasial utbildning 

Andel (%) 
Förändring mot 

2013/14 (%-
enhet) 

Andel (%) 
Förändring mot 

2013/14 (%-
enhet) 

Helsingborg totalt 31 2 55 1 
Helsingborg kommunal 30 2 55 2 
Helsingborg fristående 33 0 56 0 
Riket totalt 21 1 56 1 
Riket kommunal 21 2 54 1 
Riket fristående 23 1 67 1 
Allerums skola - - 66 1 
Brunnsparksskolan 9 -1 67 -3 
Bårslövs skola 33 0 44 1 
Dalhemsskolan 75 3 27 2 
Drottninghögsskolan 80 1 32 2 
Elinebergsskolan 40 2 49 2 
Gantofta skola 8 1 53 2 
Gläntanskolan 55 2 43 4 
Holstagårdsskolan 6 -1 68 -1 
Husensjö skola 21 6 67 2 
Högastensskolan 35 4 44 -1 
International school of Hbg/Gr 60 2 72 5 
Kattarps skola - - 29 0 
Laröds skola 10 1 76 0 
Maria Parkskolan 16 1 70 2 
Musikgrundskolan Synkopen 32 6 60 -4 
Mörarps skola 13 1 43 4 
Nanny Palmkvistskolan 46 2 35 -1 
Påarps skola 13 -2 44 5 
Raus Planterings skola 78 5 22 -1 
Ringstorpsskolan 16 -1 66 2 
Rydebäcks skola 5 1 72 0 
Råå Södra skola - - 76 -2 
Slottsvångsskolan 57 1 42 2 
S:t Jörgens skola 14 -1 72 -2 
Svensgårdsskolan 18 1 54 1 
Söderskolan 89 14 19 -7 
Tågaborgsskolan 35 -1 56 4 
Västra Berga skola 45 3 33 0 
Västra Ramlösa skola 12 1 64 0 
Wieselgrensskolan 66 4 37 0 
Ättekullaskolan 29 1 49 1 

 
I Figur 10 framgår att antalet elever stadigt har ökat i våra kommunala fritidshem under den senaste 
femårsperioden, vilket därmed ligger väl i linje med det ökade elevantalet inom grundskolan under 
perioden. Andelen 6-9 åringar av den totala befolkningen, liksom andelen 10-12 åringar, som går i 
Helsingborgs stads skolors fritidshem är dock betydligt lägre än motsvarande siffra för kommunala 
fritidshem på riksnivå, se Tabell 10 nedan.  
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Figur 10. Antal elever fritidshem, kommunal regi, 2004-2014

 
 
Tabell 10. Personal- och barnförutsättningar inom fritidshem, kommunal regi, 2010/11-2014/15.  

  
  

2012/13 2013/14 2014/15 

Helsing
borg 

Riket 
Helsing

borg 
Riket 

Helsing
borg 

Riket 

Personaltäthet, antal elever per 
årsarbetare, kommunal regi. 

32,1 19,7 29,9 20,9 28,6 21,3 

Barn 6-9 år, andel (%) av 
befolkningen, kommunal regi. 

71,4 82,8 73,8 82,3 73,6 83,2 

Barn 10-12 år, andel (%) av 
befolkningen, kommunal regi. 

10,9 18,0 13,3 19,7 13,9 20,7 

Anställda, andel (%) årarbetare 
med pedagogisk högskoleutb., 
kommunal regi. 

61 56 55 56 48 54 

 
Inom grundskoleverksamheten finns det 1578 medarbetare per oktober 2014 jämfört med 1517 oktober 
2013. Majoriteten, 75 procent, är kvinnor. Andelen heltidsanställda är 81 procent, vilket är detsamma som 
föregående år. Jämfört med den sammanlagda siffran för nämndens verksamheter på 80 procent, ligger 
man i grundskolan därmed strax över detta. Medelåldern inom grundskoleverksamheten är 48,5 år, vilket 
ligger väldigt nära medelåldern för samtliga anställda inom Helsingborgs stads skolor som är 48,8 år.  
 
Inom grundskoleverksamheten finns det ett stort rekryteringsbehov av fritidspedagoger och behöriga 
lärare inom till exempel Ma/No, SvA, moderna språk, hem- och konsumentkunskap, modersmålslärare. 
Vid höstterminens början 2014 fanns det 126 förstelärare inom grundskolan. Det fanns då inga 
förstelärare inom fritidshemmen. Vid vårterminens slut hade vi 6 förstelärare inom fritidshemmen, men 
samtidigt hade antalet förstelärare med lärarexamen minskat med 6 st. Detta innebär att det vid 
vårterminens slut också fanns totalt 126 förstelärare inom i grundskolan.  
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



24 
 
 

Tabell 11. Personalstatistik för grundskolan, kommunal regi, 2012/13-2014/15. 

  
  

2012/13 2013/14 2014/15 

Helsing
borg 

Riket 
Helsing

borg 
Riket 

Helsing
borg 

Riket 

Lärare 749,8   806,7   804,3   

Elever per lärare 12,3 12,0 11,7 12,1 12,3 11,9 

Lärare, kvinnor (%). 77,2 76,9 76,7 76,7 77,3 75,9 

Lärare med pedagogisk 
högskoleexamen (%) 

82,0 88,2 82,7 88,5 83,3 88,8 

Lärare med specialpedagogisk 
högskoleexamen (%) 

8,7 6,0 8,2 5,8 8,1 5,6 

Elever per SYV 1395 1445 1556 1539 1506 1395 

 
Tabell 11 ovan visar att andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i Helsingborgs stads grundskolor 
har ökat med 1,3 procent under de senaste två läsåren. I tabellen framgår samtidigt att siffran för läsåret 
2014/15 ligger 5,5 procentenheter under riksgenomsnittet för kommunala grundskolor. 
 
I våra kommunala fritidshem har 48,0 procent av personalen en pedagogisk högskoleutbildning. Denna 
siffra har sjunkit under de senaste två åren och har från att läsåret 2012/13 ha legat betydligt över 
riksgenomsnittet för kommunala fritidshem, sjunkit till att ligga 6 procentenheter under rikssnittet. 

3.2 Fysiska lärmiljöer och lärresurser  
De skolbyggnader som Helsingborgs stads grundskolor bedriver verksamhet i skiljer sig mycket åt, både 
avseende standard och utrymme. Det finns skolor som är relativt nybyggda eller totalrenoverade där 
lokalerna upplevs som funktionella och ljusa. Samtidigt finns det skolor som bedrivs i byggnader som är i 
stort renoveringsbehov, där arbetsmiljön för elever och personal inte är fullgod och/eller där lokalerna är 
slitna. Undervisningslokaler som efter lektionstid används av fritidhemsverksamheten är exempel på 
lokaler som är utsatta för extra mycket slitage. På flera skolor är man i stort behov av mer utrymme, i form 
av grupprum, större matsal, uppehållsrum samt arbetsplatser till lärarna. På vissa skolor finns det även en 
avsaknad av ändamålsenliga lokaler såsom en hemkunskapslokal. Bristen på utrymme kräver stor 
kreativitet och flexibilitet bland personal och ledning för att på bästa sätt kunna ta tillvara alla delar av 
skolans lokaler och skapa så många olika lärmiljöer som möjligt, samtidigt som det är nödvändigt att 
upprätthålla struktur och studiero i verksamheten. Det läggs härmed ner mycket arbete på att utnyttja 
befintliga lokaler på bästa möjliga sätt, såsom att göra om breda korridorer till studiehallar och köpa in 
inventarier för att kunna skapa lugna studiemiljöer. Det finns även skolor där flera paviljonger har satts 
upp för att klara av utrymmesbehoven. 
 
Utemiljön varierar också mycket mellan de olika skolenheterna. Många skolgårdar inbjuder till många 
olika sorters aktiviteter och lekar. På skolgårdarna finns det tillgång till lekplatser, fotbollsplaner, 
multiarenor, och i direkt anslutning till skolgårdar kan det även finnas aktivitetsområden och mindre 
skogspartier. Samtidigt finns det skolgårdar som i mycket begränsad omfattning inbjuder till olika former 
av aktiviteter.  
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När det gäller tillgången till fysiska lärresurser är denna generellt sett mycket tillfredsställande. Som en 
direkt följd av den särskilda satsningen på IKT och digitala lärverktyg som gjorts i våra kommunala 
verksamheter under de senaste åren är tillgången till digitala lärverktyg mycket god. 

3.3 Skolbibliotek 
Skolbiblioteken utgör ett stöd för skolornas pedagogiska arbete genom att erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier anpassade till elevernas behov. I arbetet ingår att ge eleverna råd 
och stöd vid informationssökning och källkritisk granskning av såväl analoga som digitala källor. 
Skolbiblioteken arbetar med att främja elevernas språkutveckling och stimulerar till läsning. Biblioteken 
står till elevernas och lärarnas förfogande och ingår i skolans pedagogiska verksamhet. Därtill kan 
biblioteken användas som läsande och lärande rum när elever inte har undervisning. Det är viktigt att 
biblioteken är anpassade till elevernas behov eftersom biblioteken ska vara en del av deras utbildning. 
Bibilioteken ska även vara belägna så att samtliga elever har möjlighet att använda dem i sin 
undervisning. Alla elever vid Helsingborgs stads skolor har tillgång till bibliotek. Eleverna har antingen 
tillgång till ett eget skolbibliotek, hänvisas till en annan skolas bibliotek eller till ett närliggande 
folkbibliotek. Biblioteket på Elineberg är ett exempel på ett integrerat folk- och skolbibliotek, öppet för 
både allmänheten och skolelever. I skolbiblioteken arbetar antingen en skolbibliotekarie eller en pedagog 
med särskilt ansvar för biblioteket. 
  
Under 2014 gjordes en kartläggning av tillgången till och kvaliteten på våra skolbibliotek. Utifrån denna 
kartläggning pågår ett arbete med att säkerställa skolbibliotekens kvalité, där utvecklingsavdelningen 
utgör ett stöd i detta arbete. En del i arbetet med att utveckla våra skolbibliotek är att skapa mötesplatser 
för våra skolbibliotekarier, exempelvis är ett nätverk för skolbibliotekarier under uppbyggnad. 

3.4 Nationella mål 
I detta avsnitt fokuseras på de nationella målområden som återfinns i läroplanen för grundskolan. 

3.4.1 Normer och värden 
Enligt läroplanen ska skolan aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.  

3.4.1.1 Trygghet och trivsel 
Svaren i Attitydundersökningen visar att en stor majoritet av eleverna upplever sig trygga och trivs i 
skolan. De äldre eleverna är något mindre positiva i sina omdömen, vilket är ett generellt mönster i 
undersökningen. Även vårdnadshavarna till elever i årskurs 2, 5 och 8 uppger att deras barn trivs och 
känner sig trygga i skolan (se Tabell 12 och Tabell 13).  
 
Attitydundersökningen är ett av de underlag skolorna använder i det trygghetsskapande arbetet. Även 
Olweusenkäten och egna lokala undersökningar används för att bilda sig en uppfattning om vad eleverna 
anser om tryggheten på skolan. Olweus utgör grundstrukturen för skolornas arbete med trygghet och 
trivsel. Flera av stadens skolor har under läsåret gjort konkreta förändringar för att förbättra tryggheten, 
det handlar bland annat om att göra detaljerade kartläggningar om var eleverna upplever otrygghet och 
att göra förändringar i rastvaktsystemet för att få en tydligare vuxennärvaro på rasterna. 
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Tabell 12. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, elever i grundskolan. 

Fråga 
Andel positiva svar 

F-3 4-9 

Jag känner mig trygg i skolan 96,9 % 96,0 % 

Jag trivs i skolan 97,0 % 93,1 % 

Jag har någon kompis att vara med i skolan när jag vill 97,3 % 96,9 % 

Om någon blir mobbad vet jag att man kan få hjälp av personalen i skolan 97,9 % 91,9 % 

Jag känner mig trygg på fritidshemmet 97,3 % 91,7 % 

Jag trivs på fritidshemmet 96,9 % 88,6 % 

 
Tabell 13. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, vårdnadshavare till elever i grundskolan åk 2, 
5 och 8. 

Fråga Andel positiva svar 

Mitt barn känner sig tryggt i skolan 95,4 % 

Mitt barn trivs i skolan 94,1 % 

Skolan arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling 91,1 % 

Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet 93,2 % 

Mitt barn trivs på fritidshemmet 91,3 % 

 

3.4.1.2 Värdegrundsarbete 
På skolorna glider ofta värdegrundsarbetet in i arbetet med trygghet och trivsel. Klassråd och Olweusråd 
används ofta på skolorna för att diskutera frågor om allas lika värde och mänskliga rättigheter. Flera 
skolor lyfter även fram att dessa frågor är en central del i SO-undervisningen. Utifrån skolornas 
kvalitetsrapporter är det tydligt att man lägger olika innebörd i värdegrundsarbetet. På vissa skolor 
verkar det vara mer eller mindre samma sak som det trygghetsskapande arbetet, medan andra skolor har 
en mer genomtänkt strategi för hur man ska arbeta med demokratiska värderingar och läroplanens 
målsättningar gällande detta. I attitydundersökningen anger en övervägande majoritet av eleverna att 
man respekterar varandras olikheter på deras skola (Tabell 14).  
 
Tabell 14. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, elever i grundskolan. 

Fråga 
Andel positiva svar 

F-3 4-9 

I min skola respekterar vi varandras olikheter 95,7 % 87,6 % 
 

3.4.2 Kunskaper 
Enligt läroplanen ska skolan ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa kunskaper ska också ge en grund för fortsatt 
utbildning.  

3.4.2.1 Kunskapsresultat 
Betyg i grundskolan sätts efter en nationell betygsskala med sex steg. Betygsstegen har beteckningarna A, 
B, C, D, E och F där A-E står för godkända resultat och F står för ej godkänt resultat. Betyget ska uttrycka i 
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vilken mån en elev har uppnått de kunskapskrav som finns för varje ämne. Om det saknas underlag för 
bedömning av en elevs kunskaper i ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, ska betyg inte 
sättas i ämnet. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen. Om eleven riskerar att inte uppnå det 
lägsta godkända betyget, E, är skolan skyldig att utreda om eleven är i behov av särskilt stöd. 

3.4.2.2 Resultat årskurs 9 vårterminen 2015 
I Tabell 15 som visar övergripande kunskapsresultat framgår att det genomsnittliga meritvärdet för de 
elever som gick ut årskurs 9 i stadens kommunala skolor vårterminen 2015 var 226,9, vilket är 6,6 
meritvärdespoäng högre än genomsnittet i riket. Det genomsnittliga meritvärdet för de kommunala 
grundskolorna varierar mellan 189 och 282 poäng (se Figur 11). Att jämföra årets resultat med tidigare år 
på riksnivå vad gäller meritvärde är missvisande eftersom genomsnittligt meritvärde tidigare byggde på 
16 ämnen, istället för årets 17. Andel elever med behörighet till yrkesprogram samt andel elever som 
uppnått målen i alla ämnen är 81 respektive 74 procent vilket är lägre än riksgenomsnitten och är en 
minskning för båda måtten i förhållande till föregående år. 
 
Tabell 15. Övergripande resultat, årskurs 9, kommunal regi, jämförelse tidigare läsår. 

Läsår 
Meritvärde 

Andel (%) 
behörighet till 
yrkesprogram 

Andel (%) som uppnått 
målen i alla ämnen 

Helsing-
borg 

Riket 
Helsing-

borg 
Riket 

Helsing-
borg 

Riket 

2014/15 - 17 ämnen 226,9 220,3 81 84 74 75 
2013/14 - 16 ämnen 
(17 ämnen) 

217,1 
(224,8) 

211,0 
(ej tillgängligt) 

85 86 76 76 

2012/13 - 16 ämnen 214,5 209,7 87 87 76 76 
2004/05 - 16 ämnen 201,3 204,9 86 89 70 75 
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Figur 11. Genomsnittligt meritvärde per skolenhet årkurs 9, kommunal regi, VT15. 

 
För att nå gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. 
 
Figur 12. Andel (%) elever med minst E per ämne, årskurs 9, kommunal regi, VT15. 
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Modersmål, bild, svenska och moderna språk är de ämnen med högst andel elever med minst E medan 
kemi, fysik, matematik och svenska som andraspråk är de ämnen med lägst andel elever med minst E (se 
Figur 12). 
 
I Tabell 16 framgår hur stor andel av de elever som är obehöriga till gymnasiet som har F i de gamla 
kärnämnena (matematik, engelska, svenska/svenska som andraspråk) över tid. Samtidigt som andelen 
elever med F i svenska och engelska minskar framgår att andelen F i matematik och svenska som 
andraspråk ligger på relativt höga nivåer, 60,2 respektive 62,0 procent. 
 
Tabell 16. Andel elever med F i de gamla kärnämnena (matematik, engelska, svenska, svenska som 
andraspråk), bland obehöriga elever, kommunal regi, 2012/13-2014/15. 

Ämne 2012/13 2013/14 2014/15 

Matematik 61,4% 59,3% 60,2% 

Engelska 46,1% 46,7% 38,9% 

Svenska 37,0% 43,5% 30,0% 

Svenska som andraspråk 58,1% 56,9% 62,0% 

Sv(A)/En/Ma 100,0% 99,0% 100,0% 
 
Tabell 17 innehåller uppgifter om hur många elever som saknar ett kärnämne för att nå behörighet till 
gymnasiet, och tabellen stärker bilden av att matematik och svenska som andraspråk är de ämnen som 
övervägande flest elever saknar för att nå behörighet på gymnasiet. 
 
Tabell 17. Antal elever med endast ett kärnämne från behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, 
årkurs 9, kommunal regi, VT15. 

  

Antal elever som har läst Sv Antal elever som har läst SvA 

Saknar endast Saknar endast 

En Ma Sv En Ma SvA 

2014/15 4 32 2 11 22 21 

2013/14 8 32 8 13 14 5 

 
Figur 13 visar att elevens bakgrundsfaktorer i form av kön, föräldrars utbildningsnivå och elevens 
härkomst fortfarande spelar en betydande roll för elevens resultat. Skillnad mellan flickor och pojkars 
resultat är drygt 25 meritvärdespoäng vilket är i paritet med riket. Vid jämförelse över tid framgår att det 
under de senaste tio åren har varit viss årlig variation i resultat mellan flickor och pojkars resultat men att 
skillnaderna i det längre perspektivet varken har minskat eller ökat. Även föräldrars utbildningsnivå och 
elevens härkomst har ungefär samma betydelse för elevens resultat i Helsingborg som i riket. Beroende på 
om föräldrarna har gymnasial eller eftergymnasial utbildning skiljer sig elevens resultat åt med i 
genomsnitt 50 meritvärdespoäng.  
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Figur 13. Genomsnittligt meritvärde, bakgrundsfaktorer, årskurs 9, kommunal regi, riket och 
Helsingborg, VT15. 

 
 
Utifrån bakgrundsförutsättningarna går det att se liknande mönster för andelen behöriga elever till 
gymnasiets yrkesprogram som för genomsnittligt meritvärde, se Figur 14, med undantag av kön som här 
spelar mindre roll än föräldrars utbildningsnivå och elevens härkomst.  
 
Figur 14. Andel (%) behöriga elever till gymnasiets yrkesprogram, bakgrundsfaktorer, årskurs 9, 
kommunal regi, Helsingborg, VT15. 

 
 
Vid jämförelse mellan stadens kommunala skolor, se Figur 15, framgår att det är en betydande variation 
mellan den skola som har högst andel behöriga elever till gymnasiets yrkesprogram, Rydebäcksskolan (98 
procent), och den med lägst, Västra Berga skola (58 procent). Standardavvikelsen gällande andel behöriga 
elever till gymnasiets yrkesprogram per skolenhet har varken ökat eller minskat nämnvärt under de 
senaste tre åren. 

100 150 200 250 300

Utl. Bakgrund, födda utomlands

Utl. bakgrund, födda i Sverige

Svensk bakgrund

Förgymnasial eller gymnasial

Eftergymnasial

Pojke

Flicka

Hä
rk

om
st

Fö
rä

ld
ra

rs
ut

bi
ld

ni
ng

sn
iv

å
Kö

n

Riket

Helsingborg

59 

80 

89 

72 

92 

78 

83 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Utl. bakgrund, födda utomlands

Utl. bakgrund, födda i Sverige

Svensk bakgrund

Förgymnasial eller gymnasial

Eftergymnasial

Pojke

Flicka

Hä
rk

om
st

Fö
rä

ld
ra

rs
ut

bi
ld

ni
ng

sn
i

vå
Kö

n



31 
 
 

 
Figur 15. Andel (%) behöriga elever till gymnasiets yrkesprogram, bakgrundsfaktorer, per skola, 
årskurs 9, kommunal regi, VT15. 

 
 

3.4.2.3 Resultat årskurs 7 och 8 vårterminen 2015 
Flera av resultaten för eleverna i årskurs 8 har förbättrats i förhållande till resultaten från föregående två 
läsår. Både resultaten gällande det genomsnittliga meritvärdet och andelen behöriga elever till 
yrkesprogram har ökat. Skolverket publicerar inte genomsnittlig betygsdata för årskurs 7 och 8, vilket 
medför att det här inte går att göra jämförelser med siffror på riksnivå. Det ska också observeras att 
beroende på vilket år som avses är det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 8 beräknat utifrån olika 
antal ämnen (se Tabell 18).  
 
Tabell 18. Resultatsammanställning, årskurs 7 och 8, kommunal regi, VT15. 

 
Andel minst E i alla 

ämnen 
Genomsnittligt 

meritvärde 
Andel behöriga elever 

till yrkesprogram 
Årskurs 8    

2014/15 (17 ämnen) 69,7% 215,5 78,3% 

2013/14 (17 ämnen) 70,2% 209,8 76,8% 

2012/13 (16 ämnen) 68,9% 197,6 76,3% 

Årskurs 7      

2014/15 69,2%   

2013/14 73,6%   

2012/13 69,8%    
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3.4.2.4 Resultat årskurs 6 vårterminen 2015 
För årskurs 6 har det sammanfattande måttet andel elever med minst E i alla ämnen varit i stort sett 
oförändrat under de senaste tre läsåren, med en andel runt 80 procent (se Tabell 19). Vid en uppdelning 
av andel elever med minst E per ämne framgår det i Figur 16 att eleverna i årskurs 6 har förhållandevis 
svårt att klara minst E i före detta kärnämnena engelska, matematik och svenska som andraspråk. Ämnen 
av mer praktisk/estetisk karaktär så som bild, slöjd, hem- och konsumentkunskap och musik är ämnen som 
störst andel elever lyckas att få minst E i.  
 
Tabell 19. Andel elever med minst E i alla ämnen, årskurs 6, kommunal regi, VT15. 

Åk 6 Andel minst E i alla ämnen 

2014/15 79,2% 
2013/14 80,2% 
2012/13 79,0% 

 
Figur 16. Andel elever med minst E, per ämne, årskurs 6, kommunal regi, VT15. 

 
 
Tabell 20 visar att andelen elever med minst E i engelska respektive svenska har varit ungefär lika stor 
under de senaste tre läsåren, samtidigt som resultaten för matematik och svenska som andraspråk har 
försämrats under samma tidsperiod. Försämrade resultat för matematik och svenska som andraspråk är 
ett mönster som vi även ser för elever i årskurs 9 (se Tabell 16).  
 
 

66% 

92% 

93% 

93% 

94% 

94% 

94% 

95% 

95% 

95% 

95% 

96% 

96% 

97% 

97% 

97% 

98% 

98% 

98% 

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svenska som andraspråk

Matematik

Modersmål

Engelska

Fysik

Historia

Kemi

Religionskunskap

Samhällskunskap

Geografi

Idrott och hälsa

Biologi

Svenska

Teknik

Naturorienterande ämnen

Musik

Hem & Konsumentkunskap

Slöjd

Bild



33 
 
 

Tabell 20. Andel elever med minst E, per kärnämne, årskurs 6, kommunal regi, 2012/13-2014/15. 

 
2012/13 2013/14 2014/15 

Matematik 95% 93% 92% 

Engelska 93% 93% 93% 

Svenska 95% 96% 96% 

Svenska som andraspråk 71% 77% 66% 
 

3.4.2.5 Resultat årskurs 1-5 vårterminen 2015 
Eftersom betyg sätts först i årskurs 6 finns det få officiella resultatmått att utgå från när vi försöker skapa 
oss en bild av hur kunskapsnivån ser ut för elever i grundskolans lägre årskurser. En indikator som finns 
är nationella prov som eleverna gör i årskurs 3, 6 och 9. Med stigande ålder ökar antalet ämnen som 
inkluderas av de nationella proven. I årskurs 3 gör eleverna nationella prov i matematik och 
svenska/svenska som andraspråk. Elevernas resultat i matematik och svenska har försämrats marginellt i 
jämförelse med 2013/14, men är fortfarande strax över rikssnittet. Andelen elever som uppnår 
kunskapskraven som läser svenska som andraspråk är 67,1 procent vilket motsvarar en försämring med 
18,8 procentenheter och innebär 5,3 procentenheter sämre än riksgenomsnittet (se Tabell 21). 
 
Tabell 21. Genomsnitt på andel elever som uppnått kunskapskraven på de olika delproven i de 
nationella proven i matematik, svenska, svenska som andraspråk, årkurs 3, kommunal regi, 
2012/13-2014/15. 

  
  

2012/13 2013/14 2014/15 

Ma Sv SvA Ma Sv SvA Ma Sv SvA 

Helsingborg 91,2 94,5 81,7 89,9 94,7 85,9 89,7 93,6 67,1 

Riket 88,7 92,8 77,5 87,7 92,8 75,8 89,2 93,2 72,4 

Differens 2,5 1,7 4,2 2,3 1,9 10 0,5 0,5 -5,3 

 
Efter beslut i kommunfullmäktige fastställdes att från läsår 2009/10 införa tjänstegarantierna ”Vi 
garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår” och ”Vi garanterar att ditt barn kan 
räkna efter sitt andra skolår”. Utfallet på tjänstegarantierna visar att drygt 95 procent av eleverna har 
bedömts kunna läsa och skriva efter årkurs 1 och att drygt 90 procent av eleverna har bedömts kunna 
räkna efter årskurs 2, se Figur 17. Detta är ett något försämrade resultat i jämförelse med resultaten från 
föregående läsår. 
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Figur 17. Utfall tjänstegarantier, läsa och skriva samt räkna, årskurs 1 och 2, kommunal regi, 
2009/10-2014/15. 

 
 

3.4.2.6 Anpassningar och särskilt stöd 
Enligt skollagen är det skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i 
lärandeprocessen och i den personliga utvecklingen för att de utifrån egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika 
behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader utifrån olika förutsättningar. Individinriktade 
stödinsatser kan sättas in i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller 
i form av särskilt stöd. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som gäller för 
elever i samtliga skolformer utan krav på formellt beslut och som genomförs av lärare och övrig personal 
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär och är 
normalt sett inte möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. Beslut om särskilt stöd tas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. 
 
På flera skolenheter har man satt samman särskilda arbetslag som har till uppgift att arbeta med elever 
som har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Arbetslagen har ofta ett nära samarbete med 
skolans elevhälsoteam, vilket medför att resurser i form av flera olika yrkeskompetenser, såsom 
rektor/biträdande rektor, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagoger och speciallärare, kan 
bidra med sin kompetens in i detta arbete. Ett vanligt upplägg är att samla arbetslaget veckovis för 
diskussion av elevärenden samt mer djupgående analysmöten några gånger per termin. Vissa skolor 
använder screeningplaner i svenska, matematik och engelska i tidiga år för att så tidigt som möjligt kunna 
identifiera områden där eleven behöver stöd. Vanligast är att extra anpassningar och särskilt stöd 
dokumenteras i Digilys eller UNIKUM beroende på vilken årskurs eleven går i. 
 
Genom att skapa särskilda arbetslag som har i uppdrag att arbeta med just anpassningar och stöd blir 
problematiken mer synliggjord och arbetet kring elever med anpassnings- och/eller stödbehov mer 
strukturerat. Styrkan med de särskilda arbetslagen är att de erbjuder en kompetensbredd, samtidigt som 
det innebär stora utmaningar att arbeta tvärprofessionellt då både fackspråk och förhållningssätt kan 
skilja sig åt. Vid mindre skolenheter kan det dock vara svårt att knyta den breda kompetens till skolan som 
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kan behövas för att rätt insatser ska komma till stånd. I flera fall saknas exempelvis kompetens i form av 
en specialpedagog.  

3.4.2.7 Arbetsformer och arbetssätt 
Enligt grundskolans läroplan ska skolan bidra till elevernas harmoniska utveckling genom att främja 
utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under 
lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. 
 
På många av stadens grundskolor arbetar man aktivt med formativ bedömning, vilket är en metod genom 
vilken eleven inkluderas i lärprocessen, och där målen med undervisningen tydliggörs samt återkoppling 
ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. 
 
Satsningar har gjorts för att fördjupa samverkan mellan skolornas olika pedagoger för bättrad 
ämnesprogression och samsyn kring kunskapskrav och bedömning. Med hjälp av kollegialt lärande kan 
pedagogerna dra lärdomar av varandra och hitta pedagogiska lösningar över ämnesgränserna. Ett 
exempel på kollegialt lärande är ”Röda tråden” som har implementerats på Svensgårdsskolan och innebär 
att pedagogerna för SO, NO, Ma, Sv och En samarbetar för att lära av varandra och hitta framgångsrika 
metoder för eleverna, utifrån ålder och mognad. 
 
IKT-verktyg används i allt större utsträckning som inlärningsstöd i undervisningen i form av olika 
applikationslösningar där exempelvis abstrakta delar i undervisningen kan konkretiseras. Genom digitala 
forum som GAFE och Google Classrom kan även elever som är frånvarande ta del av undervisning som 
eleven annars riskerat att gå miste om. Skolorna har kommit långt i integreringen av IKT-verktyg och 
många av skolledarna uttrycker att fortsatt utveckling och användning av IKT-verktyg är en viktig del av 
den framtida skolans arbetssätt. 
 
Som framgår i Tabell 22 är arbetsro den fråga kring lärande med lägst andel positiva svar för både årkurs 
F-3 (78,9 %) och 4-9 (75,5 %). Många skolledare tar upp arbetsro/studiero som ett prioriterat 
utvecklingsområde under kommande läsår. Även förvaltningen planerar att på en övergripande nivå 
utreda vad brist på arbetsro beror på och vilka metoder som finns för att förbättra den. 
 
Tabell 22. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, elever i grundskolan, lärande. 

Årskurs F-3 Andel positiva svar 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 94,0 % 

Mina lärare ger mig utmaningar  96,0 % 

Mina lärare förväntar sig att jag ska klara av skolarbetet  98,5 % 
Jag får arbeta på många olika sätt i skolan, t ex själv, i grupp eller under 
lärarens ledning  

97,9 % 

Jag får den hjälp jag behöver för att klara skolarbetet  97,8 % 

Jag tycker att utvecklingssamtalen är bra  96,8 % 

Jag får den arbetsro jag behöver  78,9 % 

Jag vet hur det går för mig i skolarbetet  95,3 % 

Jag tycker det är roligt att lära mig saker i skolan  97,2 % 

Jag tycker det går bra för mig i skolan  97,4 % 
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Årskurs 4-9 Andel positiva svar 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 89,9 % 

Jag formulerar egna mål för mitt lärande  88,2 % 

Mina lärare ger mig utmaningar  90,1 % 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen  95,9 % 

Jag får arbeta på många olika sätt i skolan, t ex själv, i grupp eller under 
lärarens ledning  

95,0 % 

Jag får den hjälp jag behöver för att klara skolarbetet  92,4 % 

Jag tycker att utvecklingssamtalen är bra  89,6 % 

Jag får den arbetsro jag behöver  75,5 % 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet  88,1 % 

Mina lärare är kunniga 94,1 % 

Skolarbetet gör mig intresserad och får mig att vilja lära mer  80,2 % 

Jag når bra resultat i skolan  90,1 % 

3.4.3 Elevernas ansvar och inflytande 
Enligt läroplanen ska de demokratiska principerna om att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig 
omfatta alla elever. Eleverna ska ges inflytande över utbildningen och hållas informerade om frågor som 
berör dem.  

3.4.3.1 Inom ramen för undervisningen 
Andelen elever i årskurs F-3 som upplever att de har möjlighet till inflytande, både under lektionstid och 
på fritidshemmet, är högre än motsvarande andel för elverena i årskurs 4-9 (se Tabell 23). Flera av 
skolorna tror att detta kan bero på att kunskapskraven blir fler och tydligare i takt med stigande ålder, 
vilket gör att eleverna inte upplever att de har samma påverkansmöjligheter. Utifrån detta anger flera 
skolor att de behöver jobba mer för att även de äldre eleverna ska känna att de har inflytande. Man uppger 
att en del av detta arbete handlar om att tydliggöra när och på vilka sätt eleverna får vara med och 
påverka undervisningens utformning. Flera skolor anger att en viktig, men också utmanande, 
förutsättning för elevinflytande är att tydliggöra målen med undervisningen för eleverna. 
 
Tabell 23. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, elever i grundskolan, ansvar och inflytande. 

Fråga 
Andel positiva svar 

F-3 4-9 

Lärarna i min skola tar hänsyn till vad vi elever tycker 96,8 % 90,1 % 

Vi elever får vara med och påverka hur vi arbetar i skolan 91,9 % 85,9 % 

Jag får vara med och bestämma vad vi ska göra på fritidshemmet 88,5 % 85,3 % 

3.4.3.2 Skolövergripande frågor 
De formella strukturerna för elevinflytande ser ut på ett likartat sätt på stadens skolor. Klassråd som 
träffas varje eller varannan vecka och skolövergripande elevråd som träffas ett par gånger per termin 
utgör grunden. Utöver detta har många skolor mer nischade råd kring exempelvis matfrågor och IKT. En 
del skolor låter även elever vara med och representera skolan externt och vid anställningsintervjuer då 
skolan ska rekrytera ny personal. Enstaka skolor lyfter fram att de behöver bli bättre på att inkludera 
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elevernas åsikter i det systematiska kvalitetsarbetet och att rikta elevinflytandet till sådant som är mer 
direkt kopplat till måluppfyllelsen. 

3.4.4 Skola och hem 
Kommunikationen mellan skola och hem sker genom en rad olika kanaler. Utvecklingssamtal, 
föräldramöten, skolråd, informationsbrev och Unikum är forum som används av alla skolor i staden. Flera 
skolor har även bloggar eller Facebook-sidor för att uppdatera vårdnadshavarna om vad som händer på 
skolan. På ett flertal skolor har man elevledda utvecklingssamtal där eleven ska förbereda samtalet och 
reflektera kring sitt eget lärande, och flera skolor upplever att detta är en bra metod även om man ännu 
inte hittat de optimala formerna för hur dessa samtal ska se ut. Resultatet från attitydundersökningen 
visar att relativt stor andel av vårdnadshavarna inte känner till skolans mål, och att en ännu större andel 
inte anser att de få god och kontinuerlig information om vad som händer på fritidshemmet. Några av de 
utmaningar gällande kommunikationen med hemmen som skolorna lyfter fram är dels dålig datorvana 
hos en del vårdnadshavare, dels bristande kunskaper i det svenska språket.  
 
Tabell 24. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, vårdnadshavare till elever i årskurs 2, 5 och 8, 
skola och hem. 

Fråga Andel positiva svar 
Utvecklingssamtalet bygger på dokumentation av mitt barns utveckling och 
lärande 92,8 % 

Jag tycker att utvecklingssamtalet är givande 87,6 % 

Jag erbjuds möjlighet att engagera mig i skolan 87,2 % 

Jag känner till skolans mål 86,4 % 

Jag får god information om vad som händer i skolan 89,4 % 

Jag får god och kontinuerlig information om vad som händer på fritidshemmet 75,9 % 

3.4.5 Övergång och samverkan 
Rutinerna för övergång och samverkan mellan förskola och förskoleklass ser ut på ett likartat sätt på 
många av stadens skolor. Den vanliga gången är att det sker verksamhetsbesök och informationsmöten på 
skolorna under våren för barn, elever och deras vårdnadshavare. De vårdnadshavare vars barn är i behov 
av särskilt stöd bjuds ofta in till enskilda möten med skolpersonalen. Ofta försöker förskolan och skolan 
göra lättsamma aktiviteter tillsammans för att förskolebarnen ska få bekanta sig med den nya skolmiljön 
på ett avspänt sätt. Skolorna har oftast ett välorganiserat samarbete med förskolorna i sitt närområde, på 
vissa håll i staden har man till och med formella mötesstrukturer där rektor och förskolechef ingår. 
 
Flera skolor anger dock att övergång och samverkan mellan förskola och grundskola försvåras av det fria 
skolvalet och vad man upplever som en stor rörlighet bland eleverna. Det är svårt att etablera samarbeten 
med förskolorna när barnen som ska börja i förskoleklass kommer från flera olika förskolor. Vidare 
önskar en del skolor ett närmare samarbete över de olika skolformerna, för att tydliggöra den röda tråden 
i elevernas lärande och utveckling. Framför allt gäller detta samarbetet med förskolan, vilket många 
förskolor också efterfrågat, men en del grundskolor efterlyser även ett fördjupat samarbete med 
gymnasiekolan.  

3.4.6 Skolan och omvärlden 
Skolornas utbyte med omvärlden kan delas upp i tre huvudsakliga kategorier; kulturella aktiviteter, 
arbetsmarknaden och föreningslivet. Majoriteten av stadens skolor erbjuder sina elever ett rikt utbud av 
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kulturella upplevelser. Dunkers kulturhus, stadsteatern och stadsbiblioteket är de kulturinstitutioner som 
flest skolor samarbetar med. Flera skolor har fått medel från Kulturrådet genom deras projekt Skapande 
skola för att genomföra olika kulturaktiviteter.  
 
Gällande utbytet med arbetsmarknaden sker det genom PRAO, att vårdnadshavare kommer till skolan och 
berättar om sitt yrke och genom besök på olika arbetsplatser. Skolorna använder sina studie- och 
yrkesvägledare i olika omfattning och på olika sätt. På vissa skolor har de endast en mindre omfattande 
anställning, medan de på andra skolor är en integrerad del av elevhälsoteamet.  
 
Utbytet med det lokala föreningslivet sker ofta genom samarbeten med idrottsföreningar, och i vissa fall 
med Svenska kyrkan. Vissa skolor har samarbeten med det lokala föreningslivet genom sina fritidshem. 
Ett exempel är Påsklovscupen i innebandy som fritidshemmen på Ringstorps, Västra Berga och Sally 
Bauer skola är med och anordnar. Några skolor ingår i mer formaliserade projekt tillsammans med andra 
förvaltningar i staden. Exempelvis Raus Planterings skola som deltar i projektet PlantEra PlantÄra och 
Drottninghögsskolan som deltar i projektet IdeA. 
 
Tabell 25. Utfall tjänstegaranti gällande estetisk upplevelse, gunrdskolan 

Utfall på tjänstegarantin om att erbjuda alla elever minst en estetisk upplevelse per år 99 % 
 
99 procent av grundskolans elever har fått ta del av minst en estetisk upplevelse under läsåret. Att inte 
tjänstegarantin är helt uppfylld förklaras av att eleverna har varit sjuka eller frånvarande då aktiviteterna 
har varit aktuella. Endast tre skolor har ett utfall under 100 procent. 

3.4.7 Bedömning och betyg 
 
Tabell 26. Betygsutfall i förhållande till nationellt prov, årskurs 6 och 9, individnivå, per skolenhet 
kommunal regi, 2014/15. 

Enhet Lägre Lika Högre Antal elever 

Totalt 8,3% 70,2% 21,5% 1898 

Allerums skola 4,3% 87,1% 8,6% 22 

Bårslövs skola 11,2% 69,7% 19,1% 21 

Dalhemsskolan 7,0% 60,0% 33,0% 61 

Drottninghögsskolan 4,3% 85,1% 10,6% 12 

Elinebergsskolan 1,6% 69,8% 28,6% 215 

Gantofta skola 6,1% 78,0% 15,9% 71 

Gläntanskolan 12,7% 57,8% 29,4% 54 

Holstagårdsskolan 10,0% 80,9% 9,1% 88 

Högastensskolan 8,6% 75,2% 16,3% 139 

International School 9,0% 62,5% 28,5% 73 

Kattarps skola 31,1% 66,7% 2,2% 10 

Laröds skola 13,8% 70,6% 15,6% 63 

Maria Parkskolan 10,7% 77,1% 12,1% 104 

Musikgrundskolan Synkopen 1,6% 66,7% 31,8% 38 
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Mörarps skola 12,2% 77,2% 10,6% 39 

Nanny Palmkvist skola 7,4% 72,1% 20,6% 16 

Påarps skola 7,6% 61,6% 30,8% 96 

Raus Planterings skola 10,5% 75,6% 14,0% 21 

Resursskolan Maria Park 18,2% 63,6% 18,2% 3 

Ringstorpsskolan 18,2% 75,8% 6,1% 38 

Rydebäcksskolan 8,4% 74,3% 17,2% 120 

S:t Jörgens skola 12,0% 79,5% 8,4% 21 

Slottsvångsskolan 8,1% 72,7% 19,1% 49 

Svensgårdsskolan 4,8% 71,0% 24,2% 61 

Tågaborgsskolan 8,3% 51,8% 39,9% 129 

Wieselgrensskolan 5,9% 73,0% 21,1% 148 

Västra Berga skola 9,2% 79,4% 11,3% 38 

Västra Ramlösa skola 13,9% 68,2% 17,9% 105 

Ättekullaskolan 8,4% 60,8% 30,7% 43 

MEDEL  8,3% 
 

21,5% 
 MIN  1,6% 

 
2,2% 

 MAX  31,1% 
 

39,9% 
  

I samband med införandet av Lgr 11 infördes en ny betygsskala. Trots välutformade betygskriterier kan 
det i och med nytt betygssystem ändå uppstå osäkerhet kring bedömning och betygssättning. Som stöd vid 
betygssättning har Skolverket tagit fram ett bedömningsstöd och en bedömningsportal som används som 
stöd på många av stadens skolor. Flertalet skolor anger att man genom kollegialt lärande med frekventa 
pedagogträffar kan uppnå en mer likvärdig bedömning. I första hand sker det kollegiala lärandet 
tillsammans med pedagoger från samma skolenhet, dock ser många av stadens skolledare att ett större 
erfarenhetsutbyte mellan skolenhetens pedagoger skulle kunna generera en ännu mer likvärdig och 
allsidig bedömning. 
 
En indikator på om bedömningsnivån är korrekt är resultat på nationella prov i förhållande till betyg. I 
Tabell 26 beskrivs hur stor andel av eleverna per skola i årskurs 6 och 9 som har fått ett lägre, lika eller 
högre betyg än resultat på nationella prov. Det finns en viss variation mellan stadens skolor utifrån detta 
jämförelseperspektiv, vilket antyder att det kan finnas behov av en bättre samsyn på betyg och 
bedömning mellan stadens skolor.  
 
Tabell 27 visar också betygsutfall i förhållande till nationellt prov men nu uppdelat per ämne. Även vid 
jämförelse mellan ämnen finns en variation som skulle kunna tolkas som betydande. I tabellen framgår att 
biologi, matematik, geografi och samhällskunskap är exempel på ämnen där över 25 procent av eleverna 
fick ett högre betyg än resultat på det nationella provet. I engelska är det tvärtom; 18,4 procent av 
eleverna fick ett lägre betyg än resultat på det nationella provet vilket är utmärkande i förhållande till 
övriga ämnen. 
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Tabell 27. Betygsutfall i förhållande till nationellt prov, årskurs 6 och 9, individnivå, per ämne, 
kommunal regi, 2014/15. 

Ämne Lägre Lika Högre 

Total 8,3% 70,2% 21,5% 

Biologi 5,9% 58,0% 36,1% 

Engelska 18,4% 73,4% 8,1% 

Fysik 2,2% 79,9% 17,8% 

Geografi 0,0% 72,4% 27,6% 

Historia 1,8% 50,7% 47,5% 

Kemi 7,3% 80,2% 12,4% 

Matematik 2,6% 67,4% 29,9% 

Religionskunskap 6,7% 70,7% 22,6% 

Samhällskunskap 2,4% 70,6% 27,0% 

Svenska 9,1% 71,2% 19,7% 

Svenska som andraspråk 6,9% 72,3% 20,8% 

MEDEL  8,3% 
 

21,5% 

MIN  0,0% 
 

8,1% 

MAX  18,4% 
 

47,5% 

3.5 Särskilda satsningar 
Detta avsnitt beskriver hur stadens grundskolor har arbetat kring nämndens särskilda satsningar under 
läsåret.  

3.5.1 Satsning på IKT och digitala lärverktyg 
Tillgången till olika typer av digitala lärverktyg ute i stadens grundskolor är idag överlag mycket god. 
Under läsåret har flera verksamheter utökat sina bestånd ytterligare för att kunna erbjuda eleverna flera 
olika alternativ och för att skapa förutsättningar för en större variation i lärandet. De digitala lärverktygen 
har blivit en allt med integrerad del i lärmiljön och många pedagoger upplever att eleverna härigenom 
upplever undervisningen mer lockande, omväxlande och att det är lättare att tillgodose elevernas olika 
lärstilar. Elever har även tillgång till alternativa lärverktyg såsom talsyntes och tjänster som erbjuder 
inlästa läromedel.  
 
Det finns även arbetslag kopplade till forskningsinstitutet Ifous (innovation, forskning och utveckling i 
skola och förskola) FoU-program Digitalisering i skolan som har pågått sedan vårterminen 2014. Här är 
syftet är att närmare studera hur de digitala verktygen påverkar lärandet och hur pedagogiken kan 
förändras och utvecklas med hjälp av dem. Under läsåret har mycket arbete lagts ner på att 
kompetensutveckla personal. Exempelvis har en skola tillsammans med Pedagogiskt center tagit fram 
fortbildningsinsatsen Från idé till produkt, vilken riktar sig till samtliga lärare på skolan. Denna 
fortbildningsinsats inbegriper hela lärandeprocessen; planering, läraktiviteter och bedömning. För att 
stödja och utbilda både personal och elever direkt ute i klassrummen har det även anställts IKT-
pedagoger på flera skolor. 
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3.5.2 Språksatsning 
Mycket arbete och resurser läggs ner på att stärka elevernas språkkunskaper. Exempelvis sätts resurser in 
i form av förstelärare med särskilt uppdrag att arbeta med språkutveckling. Utvecklingsarbete kring olika 
språksatsningar sker även i samspel mellan olika yrkeskategorier, såsom att en genrepedagog arbetar 
tillsammans med en förstelärare i svenska som andraspråk. På en skola har man låtit all personal i åk F-9 
gå en kurs i språkutvecklande arbetssätt för att härigenom öka personalens kompetens och fördjupa deras 
förståelse för sambandet mellan språk och lärande. Utbildning av pedagoger i genrepedagogik har fortsatt, 
där syftet med modellen är att stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett 
effektivt skolspråk, och under läsåret har även pedagoger erbjudits att gå en fortsättningskurs.  
 
Satsningar görs ute på skolorna för att utbilda samtliga pedagoger i Helsingborgsmodellen, vilken tar 
hänsyn till barns olikheter och lägger grunden för en god läs- och skrivutveckling. Flera skolor har tagit 
emot många nyanlända elever, vilket har lett till att fler studiehandledare har anställts ute på skolorna, 
däribland arabisktalande pedagoger. Även antalet SvA-lärare har ökat i våra verksamheter i takt med det 
stigande antalet nyanlända. För att möta elever med stora språksvårigheter anställs pedagoger med lång 
erfarenhet av arbete med elever med språkstörningar. Anställningar av specialpedagoger i de lägre 
årskurserna har också gjorts i syfte att säkra läsgarantin. Under de senaste åren har skolor använt sig av 
metoden Att skriva sig till läsning. Här skriver eleverna sina egna texter på en dator eller en iPad, utan att 
behöva lägga energi på att forma bokstäver, och kan därmed koncentrera sig på innehållet i texten. 
Effekterna av detta har varit att eleverna skriver med större glädje och åstadkommer bättre texter.  

3.5.3 Fritidshemssatsning 
På många skolor pågår ett intensivt arbete med att kvalitetssäkra fritidshemmen. Detta görs bland annat 
genom rekrytering av utbildad personal, vilket både bidrar till att höja kvaliteten i verksamheten generellt 
men även till att verksamheten i högre grad planeras utifrån de nationella målen. Ett exempel på hur man 
arbetar för att förtydliga fritidshemmets uppdrag är en arbetsform som man valt att kalla Hela barnet hela 
dagen, där det finns ett tydligt samarbete mellan skolan och fritidshemmet, samt en tydlig koppling till 
läroplanen.  
 
Det satsas även på utbildad personal med olika specialistkompetenser, såsom specialpedagoger, för att få 
in nya perspektiv och därigenom vidareutveckla fritidsverksamheten. Fritidshemspersonalen har ett stort 
fokus på skapa en verksamhet som kompletterar skolan och som erbjuder eleverna en meningsfull fritid 
med ett rikt utbud av olika aktiviteter. Andra insatser som görs för att kvalitetssäkra fritidshemmet är att 
öka personaltätheten och/eller att satsa på kompetensutveckling, bland annat genom utbyte med andra 
skolor och deltagande på konferenser. Inom verksamhetsområde två pågår en fortbildningssatsning 
riktad mot all fritidshemspersonal inom hela området. Pedagoger på fritidshem erbjuds även fortbildning 
med olika typer av specialinriktning, såsom lärarlyftet i bild för att öka kvaliteten på den kreativa 
verksamheten, samt utbildning i utepedagogik. Utepedagogik utgör exempelvis en viktig del i både 
förskoleklassens och fritidshemmets pedagogiska verksamhet. 

3.6 Uppbyggande medel 
De skolor som tilldelats uppbyggande medel har i regel ett stort antal elever som har svårigheter att 
tillgodogöra sig undervisningen på grund av bristfälliga kunskaper i det svenska språket. På många 
enheter görs satsningar på utökad studiehandledning för att stödja eleverna i deras inlärning. Det anställs 
även extra resurser i form av specialpedagoger med utbildning i svenska som andra språk, samt SvA-
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lärare som har som uppdrag att stödja de yngre eleverna i deras språkutveckling. Bland skolornas 
nyanlända elever är dessutom engelskan ofta ett nybörjarspråk. Genom att erbjuda nybörjarengelska till 
de elever som inte tidigare läst engelska får de möjlighet att snabbare tillgodogöra sig undervisningen och 
nå målen i engelska. 
 
Skolorna satsar även på ökad lärartäthet för att ge eleverna större möjlighet att kunna arbeta i mindre 
grupper, och det skapar också utrymme för eleverna att få mer taltid. På skolorna ges eleverna möjlighet 
att få hjälp med sina studier i form av så kallad studiehjälp under eftermiddagarna. På någon skola finns 
det exempelvis studiehjälp i form av en arabisktalande lärarresurs att tillgå, där denna resurs även vid 
behov går in och hjälper eleverna under lektionstid. Det finns även skolor som arrangerar lovskola under 
sport-, påsk- och höstlov för sina nyanlända elever.  
 
Andra resurser som skolorna satsar på är tolkar. Tolkarna deltar bland annat vid mottagningssamtal med 
nyanlända, under utvecklingssamtal, föräldramöten och andra informationsmöten. Det görs utökningar av 
kuratorstjänster i syfte att fler elever ska få tillgång till kuratorstöd. Det har även tagits in en extern 
socionom med arabisk bakgrund på en skola för att arbeta i en klass med stora motivationsproblem, för 
att här främst arbeta med att stärka elevernas självkänsla. Även externa kulturpedagoger, såsom teater- 
och danspedagoger samt konstnärer, anlitas av skolorna. Eleverna får också möjlighet att besöka teatrar 
och konstutställningar på olika platser i Skåne och Danmark. En annan satsning som görs är att erbjuda 
elever utökad simundervisning för att minst kunna nå betyget E i Idrott och hälsa, samt att anordna 
slöjsimning för muslimska flickor. Hälsocoacher anställs också för att stärka elevernas hälsa.  

3.7 Sammanfattande analys grundskola 
I takt med att elevantalet i våra kommunala grundskolor har ökat, med drygt 500 elever mellan läsåren 
2013/14 och 2014/15, har behovet av att rekrytera personal också ökat. Detta ökade behov medför stora 
utmaningar då flera yrkesgrupper är svårrekryterade. Även under de kommande 5-10 åren förutspås ett 
växande rekryteringsbehov, samtidigt som utbudet av personal med pedagogisk kompetens fortsatt 
kommer att vara begränsat. I takt med att elevantalet ökar och prognostiseras att ytterligare öka har det 
även uppstått ett stort behov av nya lokaler. Skol- och fritidsförvaltningen har därför tillsammans med 
fastighetsförvaltningen arbetat fram en investeringsplan som bland annat omfattar nybyggnation av tre 
skolor.  
 
Kunskapsresultaten för läsåret 2014/15 visar att det genomsnittliga meritvärde för eleverna i årskurs 9 
var 226,9, vilket är högre än meritvärdet för läsåret 2013/14, och även högre än riksgenomsnittet. 
Andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram var 80,7 procent, vilket kan jämföras med 
84,7 procent för föregående år. Förklaringen till att en lägre andel elever klarade kravet till 
gymnasiebehörighet är att andelen elever med minst E i matematik och svenska som andraspråk 
minskade. Samtidigt kan man konstatera att andelen elever som klarade minst E i engelska och svenska än 
ökade. Även i årskurs 6 är andel elever som klarade minst E i matematik och svenska som andraspråk 
lägre för läsåret 2014/15 än för 2013/14.   
 
För att stärka elevernas språkkunskaper har extra arbete och resurser satts in för att anställa exempelvis 
förstelärare med särskilt uppdrag att arbeta med språkutveckling och studiehandledare i form av 
arabisktalande pedagoger. Genom fortsatt utbildning av pedagoger i genrepedagogik kan elever få hjälp 
att inte bara utveckla sitt vardagsspråk utan även sitt skolspråk. I syfte att säkra läsgarantin har 
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specialpedagoger anställts som ska undervisa elever i de lägre årskurserna. Den nationella satsningen 
Matematiklyftet som bygger på kollegialt lärande, och som syftar till att stärka och utveckla kvaliteten i 
undervisningen, fortsätter på stadens skolor. En ökad tillgång till digitala lärverktyg har lett till att 
eleverna upplever undervisningen som mer lockande och intressant, och med hjälp av de digitala 
lärverktygen är det även enklare att tillgodose elevernas olika lärstilar kopplade till exempelvis läsning, 
skrivning och matematik. 
 
Med ökande antal nyanlända elever har fler elever svårighet att tillgodogöra sig undervisningen på grund 
av bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Extra resurser i form av bland annat uppbyggande medel 
används för att anställa specialpedagoger med utbildning i svenska som andra språk och SvA-lärare. 
Skolorna satsar även på tolkar som används som stöd vid mottagningssamtal, utvecklingssamtal, 
föräldramöten och andra informationsmöten. 
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4 Grundsärskola 

Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av hur stadens grundsärskolor har arbetat under 
läsåret. Avsnittet bygger på nationell och lokal statistik, resultat i Attitydundersökningen och 
grundsärskolornas kvalitetsrapporter. Avsnittet är strukturerat utifrån de olika områdena i 
grundsärskolans läroplan och avslutas med en sammanfattande analys.  

4.1 Förutsättningar 
I staden bedrevs det under läsåret 2014/15 grundsärskoleverksamhet vid fyra enheter; 
Borgmästarskolan, Elinebergs grundsärskola, Rönnbäcksskolan och Västra Berga grundsärskola. 
Borgmästarskolan och Rönnbäcksskolan utgör mindre enheter med 10-15 elever vardera och bedriver 
endast grundsärskola med inriktning mot träningsskola för elever med flerfunktionsnedsättning. 
Elinebergs och Västra Bergas grundsärskolor hade cirka 40 elever vardera och bedriver både 
grundsärskola och träningsskola. Borgmästarskolan, Rönnbäcksskolan och Västra Berga grundsärskola 
utgör ett gemensamt rektorsområde under namnet Norr Särskola. I augusti 2015 fattade barn- och 
utbildningsnämnden beslut om att starta en grundsärskola i Påarp i början av 2016.  
 
Tabell 28. Omfattning på den kommunala grundsärskoleverksamheten (oktober 2014). 

Antal grundsärskolor 4 

Antal elever, totalt 123 

Andel elever i träningsskola 50,0 % 

Andel elever integrerade i grundskola 14,0 % 

Andel elever i grundsärskoleklass 36,0 % 
Källa: Skolverket 
 
Figur 18. Antal elever i den kommunala grundsärskoleverksamheten.. 

 
Källa: Skolverket 
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Figur 19. Andel (%) elever som deltar i grundsärskolans olika verksamhetsformer. 

 
Källa: Skolverket 
 
Figur 19 ovan visar hur elevfördelningen mellan grundsärskolans olika verksamhetsformer har förändrats 
över tid. Den mest påtagliga förändringen är andelen grundsärskoleelever som är integrerade i 
grundskolan har ökat under de senaste fem åren.  
 
Tabell 29. Personalstatistik för grundsärskolan. 

   2012 2013 2014 

Lärare, antal heltidstjänster 
Helsingborg 30 21 22 

Riket 2770 2538 2476 

Lärare (heltidstj), andel (%) med pedagogisk 
högskoleexamen 

Helsingborg 67 85 94 

Riket 81 88 88 

Lärare (heltidstj), andel (%) med 
specialpedagogisk utbildning 

Helsingborg 42 58 62 

Riket 30 30 30 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) 
Helsingborg 3,3 4,2 4,7 

Riket 3,0 3,2 3,4 
Källa: Skolverket 
 
I Tabell 29 framgår att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är sex procent högre i 
Helsingborgs stads grundsärskolor än motsvarande andel för riket. Det går även att konstatera att andelen 
lärare med specialpedagogisk utbildning är betydligt högre än riksgenomsnittet, med en skillnad på 32 
procent. 
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4.2 Fysiska lärmiljöer och lärresurser  
Grundsärskolornas lärmiljöer anpassas utifrån elevernas behov. Generellt arbetar man i små grupper med 
en hög personaltäthet för att kunna ge varje elev tillräckligt stöd. På Elinebergs och Västra Bergas 
grundsärskolor är lärmiljöerna integrerade med respektive grundskola, detta för att öka förståelsen 
mellan eleverna i de olika skolformerna. Stadens grundsärskolor använder digitala lärverktyg i 
verksamheten. På Elineberg har varje elev en personlig iPad, och i rektorsområdet Norr Särskola anställde 
man under året en IKT-resurs som ska arbeta med att utveckla användningen av digitala lärverktyg i 
verksamheten. 

4.3 Nationella mål 
I detta avsnitt fokuseras på de nationella målområden som återfinns i läroplanen för grundsärskolan. 

4.3.1 Normer och värden 

4.3.1.1 Trygghet och trivsel 
Eleverna på Borgmästar- och Rönnbäcksskolan är beroende av personalen för att kunna klara vardagen. 
Därför är det extra viktigt att man har en fortlöpande diskussion bland de anställda kring bemötande och 
skolans värdegrund. Eleverna på Elinebergs och Västra Bergas grundsärskolor och deras vårdnadshavare 
uppger i Attitydundersökningen att de i stor utsträckning trivs och känner sig trygga i skolan. Hög 
personalnärvaro ser man som en viktig faktor för att skapa trivsel och trygghet. Svarsfrekvensen på 
enkäten till vårdnadshavarna är dock låg (25 procent) och ska därmed tolkas med försiktighet.  På 
Elinebergs grundsärskola överväger man att använda Olweus för att på ett systematiskt sätt arbeta med 
dessa frågor även i grundsärskolan.  
 
Tabell 30. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, elever i grundsärkolan, trygghet och trivsel. 

Fråga Andel positiva svar 

Jag känner mig trygg i skolan 97,6 % 

Jag trivs i skolan 100,0 % 

Jag känner mig trygg med mina lärare 100,0 % 

Jag har någon kompis att vara med i skolan när jag vill 100,0 % 
Jag vet att jag får hjälp av personalen i skolan om jag skulle bli mobbad 
eller trakasserad 97,7 % 

 
Tabell 31. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, vårdnadshavare till elever i grundsärkolan, 
trygghet och trivsel. 

Fråga Andel positiva svar 

Mitt barn känner sig tryggt i skolan 100,0 % 

Mitt barn trivs i skolan 100,0 % 

Skolan arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling 100,0 % 

4.3.1.2 Värdegrundsarbete 
Stadens grundsärskolor arbetar aktivt för att stärka elevernas självkänsla genom att låta dem vara med 
och välja aktiviter i den mån de förmår. I övrigt arbetar man för att anpassa verksamheten till elevernas 
behov för att de ska känna sig trygga. 
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Tabell 32. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, elever i grundsärskolan, värdegrundsarbete. 

Fråga Andel positiva svar 

I min skola respekterar vi varandras olikheter 100,0 % 

4.3.2 Kunskaper 

4.3.2.1 Kunskapsresultat 
Då grundsärskolan följer en egen läroplan och undervisningen i hög grad är individanpassad är det svårt 
att göra en resultatanalys som liknar den för grundskolan. De flesta elever i grundsärskolan väljer dock att 
få betyg, och resultaten från Elinebergs och Västra Bergas grundsärskola visar att 83 procent respektive 
66 procent av avgångseleverna har minst E i samtliga ämnen. I Attitydundersökningen anger 
vårdnadshavarna att de är mycket nöjda med det arbete som sker i grundsärskolan. 
 
Tabell 33. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, vårdnadshavare till elever i grundsärkolan, 
utveckling och lärande. 

Fråga Andel positiva svar 

Personalen är kompetent 100,0 % 

Skolan stimulerar mitt barns nyfikenhet och lust att lära 100,0 % 

Skolan ger mitt barn goda kunskaper och färdigheter 100,0 % 

Lärarna förväntar sig att mitt barn ska nå målen i alla ämnen 100,0 % 

Mitt barn får den hjälp som behövs för att klara skolarbetet 100,0 % 

Mitt barn har en god arbetsro i skolan 100,0 % 

4.3.2.2 Anpassningar och särskilt stöd 
På Borgmästarskolan och Rönnbäcksskolan utgår hela verksamheten från elevernas behov av hjälp och 
stöd för att klara skolarbetet. I särskoleklasserna arbetar man i små grupper och eleverna får mycket 
individuell handledning. På Västra Bergas grundsärskola gör man här långtgående anpassningar för den 
enskilda eleven inom ramen för den ordinarie undervisningen. På Elinebergs grundsärskola diskuteras 
eventuella stödbehov först i arbetslaget och sedan i elevhälsoteamet för att utreda vilka anpassningar som 
ska göras. Vid stödbehov upprättas ett åtgärdsprogram som sedan kontinuerligt följs upp av mentor. 

4.3.2.3 Arbetsformer och arbetssätt 
På Borgmästarskolan och Rönnbäcksskolan har man under läsåret utvecklat sitt arbete med digitala 
lärverktyg och då framför allt läsplattor. Man har märkt att det intuitiva arbetssättet som läsplattorna 
erbjuder lämpar sig väl i verksamheten och utvecklar elevernas möjlighet till delaktighet. 

4.3.3 Elevernas ansvar och inflytande 
Attitydundersökningen är inte anpassad för eleverna i träningsskola, vilket gör att man inte får någon 
uppfattning om dessa elevers syn på verksamheten genom enkäten. På Borgmästarskolan och 
Rönnbäcksskolan ska man därför ta fram en egen elevenkät med bilder som eleverna kan svara på. De 
elever på Elinebergs och Västra Bergas grundsärskola som svarat på Attitydundersökningen uppger dock 
att de får vara med och bestämma och att de tycker att utvecklingssamtalen är bra. Som övergripande 
princip försöker pedagogerna kartlägga elevernas intressen och styrkor och utifrån det lägga deras 
schema.  
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Tabell 34. Resultat i Attitydundersökningen 20 14/15, elever i grundsärkolan, delaktighet och 
inflytande. 

Fråga Andel positiva svar 

Jag får vara med och bestämma 93,0 % 

Jag tycker att utvecklingssamtalen är bra  94,8 % 

4.3.4 Skola och hem 
I Attitydundersökningen anger vårdnadshavarna att de får god information om vad som händer i skolan 
och att utvecklingssamtalen är givande. Det är dock något färre som anger att de känner till skolans mål.  
 
Tabell 35. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, vårdnadshavare till elever i grundsärskolan, 
delaktighet och inflytande. 

Fråga Andel positiva svar 
Utvecklingssamtalen bygger på dokumentation av mitt barns utveckling 
och lärande  100,0 % 

Lärarna tar hänsyn till mitt barns åsikter 100,0 % 

Jag tycker att utvecklingssamtalet är givande 100,0 % 

Jag känner till skolans mål 89,4 % 

Jag får god information om vad som händer i skolan 94,8 % 

Jag erbjuds möjligheter att engagera mig i skolan 94,4 % 
 
Kontakterna med vårdnadshavarna ser överlag ut på ett liknande sätt som i grundskolan, med 
utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd. Elineberg och Västra Berga använder Unikum för att 
dokumentera elevernas utveckling och för att kommunicera det med vårdnadshavarna. De uppger dock 
att det emellanåt är svårt att få vårdnadshavarna att använda systemet.  

4.3.5 Övergång och samverkan 
Mottagande och utredningar till grundsärskolan hanteras av Elevhälsan och Särskolans resursteam. När 
en elev blivit placerad på respektive skola erbjuds besök i verksamheten. Övergången till 
gymnasiesärskolan hanteras av särskolans gemensamma studie- och yrkesvägledare.  

4.3.6 Skolan och omvärlden 
Särskolan har en gemensam studie- och yrkesvägledare som har i uppgift att stötta särskolans elever och 
deras vårdnadshavare i steget över till fortsatta studier och yrkeslivet. Detta görs bland annat i samband 
med informationsmöten. 

4.3.7 Bedömning och betyg 
Pedagogerna vid särskolorna i staden har sedan ett par år tillbaka ett nätverk där man diskuterar 
gemensamma frågor. Under året har man bland annat diskuterat bedömning och hur man åstadkommer 
progression över tid. På Elinebergs grundsärskola har lärarna återkommande möten med lärarna på 
grundskolan för att diskutera undervisning och bedömning i de olika ämnena.  

4.4 Särskilda satsningar 
Detta avsnitt beskriver hur stadens grundsärkolor har arbetat kring nämndens särskilda satsningar under 
läsåret.  
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4.4.1 Satsning på IKT och digitala lärverktyg 
Inom rektorsområdet Norr Särskola har man under läsåret tagit fram en gemensam IKT-strategi och 
anställt en IKT-resurs som ska driva IKT-arbetet framöver. Denna satsning har gett ett större engagemang 
bland personalen och eleverna har börjat efterfråga att få arbeta med framförallt läsplattor.   

4.4.2 Språksatsning 
Stadens grundsärskolor arbetar aktivt med alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Man 
arbetar även med inlästa läromedel som stöd för eleverna. 

4.5 Sammanfattande analys grundsärskola 
Stadens grundsärskolor har ganska olika förutsättningar för sin verksamhet. Borgmästarskolan och 
Rönnbäcksskolan är små enheter som bedriver en specialiserad verksamhet för elever med 
flerfunktionsnedsättning. Elinebergs och Västra Bergas grundsärskolor är något större enheter som 
bedriver både grundsärskola och grundsärskola med inriktning på träningsskola. På Elineberg och Västra 
Berga är grundsärskolans lärmiljöer integrerade med grundskolans.  
 
Under läsåret har stadens grundsärskolor utvecklat sitt arbete med digitala lärverktyg och man finner att 
det intuitiva arbetssättet som framför allt läsplattor möjliggör fungerar bra i verksamheten. I 
rektorsområdet Norr Särskola har man även anställt en IKT-resurs för att driva detta arbete framöver. 
Lärarna vid grundsärskolorna har sedan ett par år tillbaka ett nätverk där de diskuterar gemensamma 
frågeställningar. Under läsåret har bland annat bedömning och progression i lärandet diskuterats.  
 
Utifrån ett huvudmannaperspektiv är det ganska svårt att bilda sig en uppfattning om grundsärskolornas 
verksamhet. Då man inte har betyg på samma sätt som i grundskolan och eftersom alla elever i 
grundsärskolan inte kan svara på Attitydundersökningen har man ett begränsat underlag att dra 
slutsatser utifrån. För huvudmannen, tillsammans med enheterna, är bättre uppföljning och resultatanalys 
inom grundsärskolan därför ett utvecklingsområde.   
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5 Gymnasieskola 

Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av hur stadens gymnasieskolor har arbetat under 
läsåret. Avsnittet bygger på nationell och lokal statistik, resultat i Attitydundersökningen och 
gymnasieskolornas kvalitetsrapporter. Avsnittet är strukturerat utifrån de olika områdena i grundskolans 
läroplan och avslutas med en sammanfattande analys.  

5.1 Förutsättningar 
Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av förutsättningarna för gymnasieskolan i staden. Figur 
20 nedan visar elevutvecklingen inom gymnasieskolan i Helsingborgs stad.  
 
Sedan läsåret 1998/99 ser vi att det totala antalet elever i gymnasieskolan har ökat från 5273 till 6902 för 
läsåret 14/15. Under samma period har fördelningen mellan kommunala och fristående verksamheter 
inom gymnasieskolan förändrats i takt med att fristående verksamheter ökat i antal och omfång. Läsåret 
1998/99 gick 230 elever i kommunen på en fristående gymnasieskola, idag är motsvarande siffra 3487 
elever. Fördelningen mellan kommunala och fristående verksamheter visas i Figur 20 nedan. Andelen 
elever som går i en fristående gymnasieskola har ökat från dryga 4 procent läsåret 1998/99 till 50,5 
procent idag. 
 
Figur 20. Elevutvecklingen inom gymnasieskolan, 1998/99-2014/15, Helsingborg. 
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Figur 21. Elevfördelning mellan kommunala respektive fristående verksamheter inom 
gymnasieskolan, 1998/99-2014/15, Helsingborg. 

 
Att andelen elever som går en i fristående gymnasieskola ökat har i hög grad påverkats av en ökad 
inpendling av gymnasieelever, det vill säga elever som är folkbokförda i en annan kommun men som går 
på en gymnasieskola i Helsingborg.  
 
Figur 22 nedan visar hur in- respektive utpendlingen av gymnasieelever har förändrats under perioden 
1997-2014. Som diagrammet visar har inpendlingen ökat markant sedan 1997. Efter en minskning kring 
år 2000 pendlar idag cirka 2800 elever från andra kommuner till gymnasieskolor i Helsingborg. Av dem 
går cirka 1230 (44 procent) i kommunala skolor och cirka 1570 (56 procent) i fristående skolor. 

 
Figur 22. In- respektive utpendling av gymnasieelever, 1997-2014, Helsingborg. 

 
 
Inför läsåret 2015/2016 minskade antalet sökande till den kommunala gymnasieskolan med totalt 13 
procent, men inom detta ryms variationer mellan skolorna. Tycho Braheskolan blev förstahandsval för fler 
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elever jämfört med tidigare år, medan antalet sökande till flera av yrkesprogrammen minskade. 
Filbornaskolans minskning bestod av Handels- och administrationsprogrammet där inför året endast 
lärlingselever antagits samt, ett fåtal färre elever på Industritekniskt program. Nicolaiskolans minskning 
går att härleda till Frisörprogrammet. Olympiaskolans volym minskade på det samhällsvetenskapliga 
programmet, framförallt på grund av att inte ett lika stort antal andrahandssökande antogs, vilket i sin tur 
berodde på ett annat utbud på friskolesidan. Andelen förstahandsansökningar ligger på totalen fortsatt 
runt 85 procent. Generellt har antalet sökande till yrkesprogrammen minskat mest. Utöver elever på 
nationella program som ses nedan, är per den 7/8 2015 , 225 elever antagna till introduktionsprogram. 
 
Tabell 36. Antagningssiffror 2012-2015. 

Enhet 
2012 2013 2014 2015 

Antagna Varav 
1:a hand Antagna Varav 

1:a hand Antagna Varav 
1:a hand Antagna Varav 

1:a hand 
Filbornaskolan 154 141 152 125 155 137 140 117 
Rönnowska 
skolan 294 287 289 275 271 254 214 198 

Skolstaden-
Olympia 536 443 214 171 265 188 188 145 

Skolstaden TB   130 117 125 107 188 166 

Skolstaden Nic   137 118 143 117 102 88 

IB 43 41 41 39 47 42 38 32 

Totalt 1027 912 963 845 1006 845 870 746 
 
Nedan följer statistik över antalet elever som befinner sig i respektive årskurs per kommunal och 
fristående huvudman enligt GY11.  
 
Tabell 37. Elevantal per årskurs 2011-2015, kommunala skolor - Nationella program exkl. IM GY11 

Antal elever 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Elever åk 1 1159 1012 921 964 

Elever åk 2 0 1062 959 852 

Elever åk 3 0 0 1113 1016 

Totalt 1159 2074 2993 2832 
 
Tabell 38. Elevantal per årskurs 2011-2015, fristående skolor - Nationella program exkl. IM GY11 

Antal elever 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Elever åk 1 1137 1253 1090 1128 

Elever åk 2 0 1090 1092 975 

Elever åk 3 0 0 988 1034 

Totalt 1137 2343 3389 3014 
Notera att där antalet elever är 0, beror det på att ovan enbart redogör för antalet elever enligt GY11 
 
Ovan tabeller visar att elevantalet de senaste åren är ganska stabilt. De fristående skolorna har en högre 
andel elever på nationella program än de kommunala. Om man även inkluderar introduktionsprogram så 
har de kommunala skolorna dock en högre andel av samtliga elever som går gymnasieskolan i 
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Helsingborg. Stadens fristående verksamheter erbjuder introduktionsprogram i väldigt begränsad 
omfattning. Av alla elever som läste ett introduktionsprogram läsåret 2014/15 befann sig cirka 85 procent 
(448 st) i kommunal verksamhet. En så hög andel utan behörighet till gymnasieskolan utgör en utmaning 
för den kommunala organisationen.  
 
Inom gymnasieverksamheten har vi 547 medarbetare per oktober 2014, jämfört med 534 oktober 2013. 
Majoriteten är kvinnor, 62 procent, vilket innebär att gymnasieskolan har den mest jämna 
könsfördelningen bland våra skolformer. Andelen heltidsanställda är 82 procent, vilket är en procent 
högre än föregående års siffra. Jämfört med den totala siffran för alla nämndens verksamheter där andelen 
heltidsanställda är 80 procent, ligger man inom gymnasieskolan därmed strax över detta. Medelåldern 
inom gymnasieverksamheten är högre än den genomsnittliga medelåldern i nämndens samtliga 
verksamheter, 51,1 år jämfört med 48,8 år. Detta avspeglas i andelen kommande pensioner som är mycket 
hög för yrkesgruppen gymnasielärare i yrkesämnen, 21 procent under de kommande 5 åren. Vid 
höstterminens början 2014 fanns det 37 förstelärare inom gymnasieverksamheterna, vilket vid 
vårterminens slut 2015 blivit en färre, 36 förstelärare. 
 
Diagrammet nedan visar andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasieskolan över tid. 
Utvecklingen under ett decennium visar att andelen sjunkit i Helsingborg över tid, samtidigt som trenden 
är den omvända i riket. Helsingborg har legat över rikssnittet under många år innan trenden bröts. 
Läsåret 2014/15 är andelen cirka 3 procentenheter lägre än i riket. Programmix spelar här troligen en 
stor roll, då till exempel yrkeslärare inte omfattas av samma krav och där den kommunala verksamheten i 
Helsingborg har en större andel yrkes- och introduktionselever än riket. 
 
Figur 23. Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen i Helsingborgs kommunala 
gymnasieskolor respektive riksgenomsnittet för kommunala gymnasieskolor, 2004/05-2014/15, 
Helsingborg. 

 
Sett utifrån elever per lärare har Helsingborg haft en lägre lärartäthet jämfört med riket under de senaste 
tio åren, se Figur 24. Den långsiktiga trenden för både Helsingborg och riket är att lärartätheten ökar. 
2014/15 har riket högre lärartäthet än Helsingborg, samtidigt som lärartätheten i Helsingborg har ökat de 
senaste två läsåren. 
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Figur 24. Lärartäthet i Helsingborgs kommunala gymnasieskolor respektive riksgenomsnittet för 
kommunala gymnasieskolor, 2004/05-2014/15, Helsingborg. 

 

5.2 Fysiska lärmiljöer 
De kommunala gymnasieskolorna befinner sig i lokaler som i många år använts för 
gymnasieskoleverksamhet. Det innebär att de är traditionellt utformade i klassrum och korridorer och att 
det finns svårigheter att organisera lärandet i andra typer av grupper och miljöer än de traditionella. 
Samtidigt är skolorna välutrustade avseende specialmiljöer, i form av specialsalar kopplade till såväl 
yrkesundervisning, praktisk-estetiska ämnen/kurser och naturvetenskapliga ämnen. 
 
I några delar av verksamheten finns ett särskilt behov av renovering/förändring. Det avser särskilt 
Fordon- och transportprogrammets lokaler på Cindersgatan, laboratoriemiljöer på Olympiaskolan och 
tillgång till laboratoriemiljöer i kemi och biologi på Tycho Braheskolan. Inom ramen för den översyn av 
verksamheten som Arbetsmiljöverket genomförde våren 2015 framkom också att skolorna upplever att 
inomhusmiljön avseende temperatur och ventilation kan förbättras. 

5.3 Skolbibliotek 
Samtliga skolor har tillgång till välutrustade skolbibliotek med utbildad personal. Skolbiblioteken utgör 
också ett nav för den del av det digitala lärandet som kopplas till källkritik och sökteknik. På några av 
skolorna är biblioteket också center för olika typer av studieverkstäder, där eleverna på frivillig basis kan 
få hjälp utanför skoltid. 

5.4 Nationella mål 
I detta avsnitt fokuseras på de nationella målområden som återfinns i gymnasieskolans läroplan. 

5.4.1 Normer och värden 

5.4.1.1 Trygghet och trivsel 
Attitydundersökningens resultat visar att frågor om trygghet och trivsel har bäst resultat. Eleverna uppger 
att de både är trygga och trivs i hög utsträckning.  Totalt uppger 95 procent av eleverna att de känner sig 
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trygga. Det finns dock en osäkerhet i om vi mäter rätt saker då Skolinspektionens undersökningar ger en 
delvis annorlunda bild. Under läsåret 2014/15 kommer därför ett utvecklingsarbete att äga rum med syfte 
att utveckla arbetet kring likabehandling och kränkande behandling, både avseende kartläggningsrutiner 
och kvaliteten på planer och åtgärder. Arbetet kommer att ske tillsammans med Elevhälsan. 

5.4.1.2 Frånvaro 
Den totala frånvaron hos eleverna per program ligger oftast mellan 10 och 20 procent. Generellt har 
elever på yrkesprogram högre frånvaro. Frånvarohanteringen har under våren 2015 varit föremål för 
intern kontroll, vilken visade att skolorna har fungerande system och rutiner. Samtliga skolor har under 
de senaste åren stramat upp sina rutiner, delvis som ett resultat av förändrade rutiner på CSN. Skolornas 
uppfattning är att frånvaron totalt sett minskat och särskilt den oanmälda frånvaron. 
 
I årets kvalitetsrapporter på enhetsnivå har skolorna redovisat frånvarosiffror där sammanställningarna 
visar att frånvaron är högst i årskurs 3, och att frånvarosiffrorna är högre i de elevgrupper där det finns 
flera elever med svaga skolresultat. Om skolmisslyckanden är orsaken till frånvaron, eller frånvaron är 
orsaken till skolmisslyckanden är svårare att säga.  
 
Det är tydligt att skol- och fritidsförvaltningen saknar ett adekvat uppföljningssystem på 
organisationsnivå eftersom vi i dessa siffror inte kan urskilja hur frånvaron fördelar sig på antal elever. 
Underlaget är således inte tillräckligt för slutsatser på organisationsnivå som kan ligga till grund för 
eventuella utvecklingsinsatser. 

5.4.2 Kunskaper 

5.4.2.1 Elever med examen 
Tabell 39. Andel elever med examen 2013/14-2014/15 per skola och programtyp (OBS motsvarar 
inte Skolverkets statistik som exkluderar elever som inte fått 2500 p.). 

Enhet 
Andel 

högskoleförberedande Andel yrkesprogram Total andel 

2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 2013/14 2014/15 

Filbornaskolan 84,9 92,5 37,2 54,2 72,9 78,1 

Nicolaiskolan 82,8 85,3 69,8 80,4 79 84 

Olympiaskolan 82 86,9   82 86,9 
Rönnowska 
skolan - - 81,4 85,5 81,4 85,5 

Tycho 
Braheskolan 82,4 83,6 67,3 66,7 75,7 78,3 

Totalt 82,6 87 73,4 79,5 77,7 83,7 
 
Tabellen visar att andelen elever med examen totalt sett höjts från 82,6 till 87,0 procent på 
högskoleförberedande program och från 73,4  till 79,5 procent på yrkesförberedande. På totalen betyder 
det att andelen elever med examen för läsåret 2014/15 ligger strax under 84 procent. Uppdelat per skola 
innebär detta att alla skolor gjort en förbättring jämfört med läsåret 2013/14. 
 
Jämfört med riket låg Helsingborg 2013/14 totalt cirka 4 procentenheter lägre. 2014/15 är denna skillnad 
1,2 procentenheter. Både yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen i Helsingborg har 
minskat avståndet till rikssnittet. 
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Tabell 40. Genomsnittligt betygspoäng per skola och program 2013/14-2014/15, (Obs motsvarar 
inte Skolverkets statistik där kursernas värde viktas efter kurspoäng). 

Enhet Program 2013/14 2014/15 

Filbornaskolan 

Totalt 13,4  14,4 

BF 11,8 14,1 

EK 13,6 14,6 

HA 12,4 13,0 

IN 13,9 12,1 

NA 14,9 15,2 

SA 13,1 14,7 

Nicolaiskolan 

Totalt 14,1 14,6 

EK 14,6 15,3 

ES 14,2 14,7 

HV 13,4 13,7 

Olympiaskolan 

Totalt 14,1 14,8 

HU 14,5 14,4 

NA 15,2 16,1 

SA 13,6 13,8 

Rönnowska skolan 

Totalt 13,6 13,2 

BA 12,8 12,6 

EE 14,2 13,5 

FT 11,8 12,8 

HT 14,0 13,5 

HV 13,6 12,4 

RL 14,5 13,7 

VF 13,6 13,4 

Tycho Braheskolan 

Totalt 14,6 15,3 

NA 14,9 15,9 

TE 14,8 15,5 

VO 14,1 14,3 

Totalt  14,0 14,3 
 
Det är tydligt att betygssnittet ökat på de högskoleförberedande programmen, vilket till viss del är 
elevgruppsrelaterat och till viss del förhoppningsvis ett resultat av arbetet kring konstruktiv länkning. 
Dock går det naturligtvis här inte att utesluta att en viss betygsinflation skulle kunna spela in då lärdomar 
från tidigare byten av betygssystem visar på detta. Filbornaskolans stora förbättring beror till stor del på 
de idrottselever som går fyra år, och vilka inte fanns med i förra årets resultat. Att Rönnowska skolan inte 
uppvisar samma trend är sannolikt också elevgruppsrelaterat, samtidigt som Rönnowska skolan är den 
skola som de senaste åren legat närmast rikssnitten (över på vissa program) och haft en positiv trend i det 
avseendet. 



57 
 
 

Tabell 41. Genomsnittlig betygspoäng högskoleförberedande program, Helsingborg och riket 
2013/14-2014/15 (Källa: Skolverket). 

Program 
2013/14 2014/15 

Helsingborg Riket Helsingborg Riket 

EK 14,4   14,9 15,0  14,8 

ES 14,2   15,0 14,7   14,9 

HU 14,5   15,8 14,2   15,6 

NA 15,1   15,9 15,9   15,9 

SA 13,6   14,7 13,9   14,7 

TE 14,8   14,5 15,5   14,4 

Totalt 14,3  15,1 14,9   15,0 
 
Betygssnitten för de högskoleförberedande programmen har ökat med 0,6 från föregående läsår, en 
ganska stor ökning som innebär att resultaten ligger i linje med rikets. 2013/14 låg samtliga program 
under rikssnittet. 2014/15 ser vi istället att EK, TE ligger över riket, medan NA ligger på samma nivå som 
riket. SA och ES har för året höjt sina resultat, samtidigt som avståndet till rikssnitt minskat.  HU är det 
enda programmet med lägre snitt 2014/15 än 2013/14, något som även kan ses på riksnivå. HU i 
Helsingborg har färre än 20 elever. 
 
Tabell 42. Genomsnittlig betygspoäng yrkesprogram, Helsingborg och riket 2013/14-2014/15 
(Källa: Skolverket). 

Program 
2013/14 2014/15 

Helsingborg Riket Helsingborg Riket 

BF -          13,3 14,1   13,2 

BA 12,8   13,3 12,6   13,2 

EE 14,2   13,1 13,4   13,0 

FT 11,8    13,0 12,8   13,0 

HA -          13,5 13,1   13,4 

HV 13,6   14,3 13,5   14,1 

HT 13,6  14,0 13,5   14,1 

IN -          13,5 -          13,6 

RL 14,5   14,0 13,7   14,1 

VF 13,6  12,8 13,4   12,8 

VO 14,1   13,8 14,3    13,8 

Totalt 13,6  13,6 13,3   13,5 
 
För yrkesprogrammen 2013/14 låg Helsingborg på samma nivå som riket. En nedgång både i Helsingborg 
och i riket under 2014/15 och där Helsingborg nu ligger 0,2 under rikssnittet. 2014/15 återfinns BF, EE, 
VF, VO på nivåer högre än rikets, medan övriga ligger på lägre nivåer än riket. Vissa program har för få 
elever för att komma med i Skolverkets statistik och är därmed markerade med ett streck. 
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Förändringar i betygssnitt måste ställas i relation till förändringar i examensfrekvens. Om skolorna lyckas 
i sitt arbete att stötta elever att nå godkända betyg ökar andelen elever med låga men godkända betyg, 
vilket i sin tur påverkar betygssnittet.  

5.4.2.2 Elever utan examen 
Antalet elever som inte får examen har minskat från 203 till 141. Orsakerna är framförallt ett förbättrat 
fokus på att alla elever ska klara examen även om det naturligtvis på skol- och programnivå påverkas av 
elevmix. 
 
Om man tittar på vad det är som fattas för att eleverna ska nå examen ser fördelningen mellan antal 
kurser ut enligt nedan, vilket innebär att andelen elever som saknar endast ett fåtal kurser minskat sedan 
föregående år, framförallt på Nicolai och Olympia. Det är fler elever på yrkesprogram som saknar endast 
ett fåtal kurser, vilket är skälet till den högre andelen elever som inte har examen på övriga skolor. 
 
Tabell 43. Antal elever utan examen och antal/andel F 2013/14-2014/15. 

Enhet 
Antal 
elever 
2014 

Antal 
elever 
2015 

1-5  F 
VT14 

1-5 F 
VT15 

Fler än 5 F 
VT14 

Fler 5 F 
VT15 

Filbornaskolan 35 26 29 % 65 % 71 % 35 % 

Nicolaiskolan 36 26 48 % 15 % 52 % 85 % 

Olympiaskolan 45 33 37 % 12 % 63 % 88 % 

Rönnowska skolan 53 36 53 % 52 % 47 % 48 % 
Tycho 
Braheskolan 34 20 64 % 45 % 33 % 55 % 

Totalt 203 141 46 % 39 % 54 % 61 % 
 

      
 
Av de 141 elever som inte fått examen är det endast tre elever som saknar endast en kurs för att nå 
examen, och det är i samtliga fall engelska. 6 elever saknar 2 kurser och av dem saknar tre engelska, och 
tre matematik 1a samt en elev svenska i kombination med engelska. 
 
20 elever saknar tre kurser och av dem saknar två elever matematik, tre elever saknar gymnasiearbetet, 5 
elever saknar engelska och tre elever saknar svenska. Det är dock tydligt att majoriteten av de elever som 
saknar tre kurser också saknar karaktärsämnen och att endast 6 av de 20 hade klarat examen om man 
erhållit godkänt betyg i sv/en/ma. Jämfört med föregående år är det tydligt att skolorna lyckats bättre 
med de elever som varit nära gränsen för examen, men att det fortfarande är ett utvecklingsområde att ett 
så stort antal elever misslyckats med så mycket av sina gymnasiestudier. 

5.4.2.3 Satta betyg underläsåret 
Jämfört med 2013/14 kan det konstateras att andelen A och B ökat marginellt, samtidigt som andelen F 
och underlag saknats minskat med 1,2 procentenheter. En liten förskjutning åt större andelar vänsterut i 
tabellen nedan har alltså skett, vilket delvis avspeglas i en höjd genomsnittlig betygspoäng för 
avgångseleverna VT15. 
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 Tabell 44. Betygsfördelning A-F av alla satta betyg 2013/14-2014/15 . 

Läsår A B C D E F & - 

2013/14 8,7 11,6 19,2 16,8 30,5 13,2 

2014/15 9,4 12,2 20,5 17,1 28,8 12,0 
 
Nedan ses andel F och streck (-, i praktiken betygsunderlag saknas) fördelat på årskurs. Av de satta 
betygen kan vi se att andelen F minskat och att spridningen mellan betygsstegen ökat. Hela förändringen 
kan inte förklaras av de betyg eleverna i årskurs tre fått, varför det finns skäl att tro att den positiva 
förändring som vi ser avseende examensfrekvens och snittbetyg kan vara stabil över de nästkommande 
åren. Samtidigt går det att notera att andelen F för elevkullen som gick i årskurs 1 2013/14, särskilt på 
högskoleförberedande program, är aningen högre både i åk 1 och 2, vilket skulle kunna få negativa 
konsekvenser för examensfrekvensen 2015/16. 
 
Tabell 45. Andel F och streck av samtliga betyg, bland elever på nationella program. 

 2013/14 2014/15 

Årskurs 1 12,7 10,5 

Årskurs 2 11,8 12,7 

Årskurs 3 11,7 11,4 

Årskurs 4 - 6,1 

Totalt 12 12,1 

 
De kurser som är störst i volym (ma/sv/en) är också de kurser där andelen F är störst procentuellt sett. 
De är också viktiga ur examenssynpunkt eftersom flertalet av dem krävs för examen. Nedan syns antal och 
andel satta F per ämne (inte kurs). 
 
I nedanstående tabell framgår andelen F och streck per ämne.  Överlag är andelen F på IM lägre för 
Sv/MA/EN, men det finns i dagsläget inte tillräckligt analysunderlag då elevunderlaget varierar mer på 
dessa program. Engelskan har främst förändrats på yrkesprogrammen, där också den totala andelen F är 
större än på högskoleförberedande program. Förändringen i mindre andel F för svenskaresultaten finns 
hos alla programtyper.  
 
Tabell 46. Andel F och streck per ämne. 

Ämne Andel F&- 13/14 Andel F&- 14/15 

Matematik 19,9 19,3 

Engelska 12,1 10,3 

Svenska 11,3 10,4 

Svenska som andraspråk  12,9 10,4 
 
Ämnen som samhällskunskap, historia och religion på yrkesprogrammen, naturkunskap på samtliga 
program samt moderna språk och kemi på högskoleförberedande program, är också ämnen där många 
elever misslyckas, dock inte i samma utsträckning som de tre ämnesområdena i tabellen ovan. Dock är 
dessa ämnesområden där många elever misslyckas utvecklingsområden på de skolor där de förekommer. 
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De nämnda ämnena krävs inte för examen men är naturligtvis mycket viktiga sett ur skolans 
kunskapsuppdrag. 
 
Ämnesmässigt är matematik det största utvecklingsområdet. Här ses framförallt en förbättring avseende 
matematik 2b, samtidigt försämrades detta resultat kraftigt 2013/14 och nu är utfallet relativt likt det 
under åren dessförinnan. I övrigt är förändringarna störst på de matematikkurser som läses av elever på 
naturvetenskapligt och tekniskt program och där volymerna även är mindre än för övriga 
matematikkurser. 
 
Tabell 47. Matematik, betygsfördelning % (Observera att endast ma1 krävs för examen). 

Kurs Läsår A B C D E F & - 

Ma1a 
2013/14 0,7 1,9 6,0 9,8 55,2 26,3 
2014/15 1,4 2,8 6,1 13,8 49,8 26 

Ma1b 
2013/14 5,4 7,2 16,0 20,2 38,6 12,6 
2014/15 3,2 5,3 13 18,9 47,2 12,4 

Ma1c 
2013/14 6,7 20,6 26,7 15,8 21,8 8,4 
2014/15 14,7 13,7 21,8 22,8 21,3 5,6 

Ma2b 
2013/14 1,0 7,0 9,2 8,9 38,9 35,0 
2014/15 2,6 3,3 10,6 9,9 46,7 26,8 

Ma3c 
2013/14 10,7 10,2 19,0 11,2 27,8 21,0 
2014/15 5,8 7,9 17,3 18,8 24,1 26,2 

Ma4 
2013/14 7,2 7,9 15,1 15,1 25,0 29,6 
2014/15 15,6 10,6 22,0 16,3 19,9 15,6 

Totalt Ma 
2013/14 4,8 8,0 13,8 14,1 37,2 22,2 
2014/15 5,5 6,6 14,2 15,3 38,1 19,7 

 
Tabellen visar att trots att ett fåtal elever inte nått examen på grund av saknat matematikbetyg så är 
matematik fortsatt ett stort utvecklingsområde där vissa förbättringar kan ses men där andra resultat 
förblir relativt oförändrade. Det är dock glädjande att andelen satta F och streck minskat med 2,5 
procentenheter.  

5.4.2.4 Genomströmning 
Tabell 48. Genomströmning, Helsingborg och riket. 

Startläsår 2011/12 2012/13 
Andel som slutfört med examen, 

nationella program 
Inom 3 år Inom 4 år Inom 3 år Inom 4 år 

Helsingborg 64,1 % 72,6 % 66,4 % - 

Riket, kommunala 62,3 % 68,2 % 63,8 % - 

 
Här kan vi se genomströmningen i Helsingborgs stads gymnasieskolor, där det ska noteras att siffrorna 
avser programmen som eleverna började på i åk1 respektive läsår. Avhopp är med andra ord inkluderade 
i ovan data. Genomströmningen ligger i linje med riket, fast aningen högre. Då det inte finns någon mer 
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historisk datum avseende GY11, är det svårt att utläsa något ur siffrorna. Helsingborgs förbättring är 
aningen större än rikets.  

5.4.2.5 Anpassningar och särskilt stöd 
Skolorna har under läsåret implementerat de nya rutiner som skol- och fritidsförvaltningen tagit fram 
avseende anpassningar och särskilt stöd. Flera av skolorna har arbetat med kompetensutvecklingsinsatser 
och utvecklingsarbete särskilt kopplat till anpassningar.  

5.4.2.6 Arbetsformer och arbetssätt 
Det underlag som attitydundersökningen utgör, visar att samtliga frågors utfall höjts sedan föregående 
läsår även om jämförelsen kompliceras av att skalan förändrats. Det går att kompensera för förändringen 
matematiskt i viss bemärkelse, men den beteendeförändring som ett skalbyte kan orsaka går inte att fånga 
upp. Till exempel elever som tidigare lagt sig på ett mittenalternativ som säger ”varken eller” tvingas att 
göra ett val om något är övervägande positivt eller negativt. 
 
De frågor som ligger lågt är frågor som rör utvecklingssamtal, påverkan på skolmiljö och om skolarbetet 
intresserar och får eleven att vilja lär mer. Här kan det konstateras att elever på introduktionsprogram ger 
högst betyg, och att resultaten överlag sjunker mellan årskurs 1 och 3. 
 
Tabell 49. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, elever i gymnasieskolan, lärande. 

Fråga 
Andel positiva 

svar 
I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö 72,30% 

Jag får arbeta på många olika sätt i skolan, t ex själv, i grupp eller under lärarens ledning 91,40% 

Jag får den arbetsro jag behöver 72,50% 

Jag får den hjälp jag behöver för att klara skolarbetet 84,70% 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 82,60% 

Jag sätter mål för mitt lärande 83,30% 

Jag tycker att jag når bra resultat i skolan 78,90% 

Jag tycker att utvecklingssamtalen är meningsfulla 62,60% 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika kurserna 84,40% 

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser 91,90% 

Mina lärare ger mig utmaningar 84,80% 

Mina lärare är kunniga 88,10% 

Skolarbetet gör mig intresserad och får mig att vilja lära mer 67,80% 

5.4.2.7 Arbetsplatsförlagt lärande  
Samtliga skolor som har yrkesprogram genomför APL i minst den omfattning som läroplanen föreskriver.  
Skolorna upplever att de har ett utvecklingsområde vad avser det arbetsplatsförlagda lärandet, och flera 
har under året genomfört utvecklingsarbete kopplat till bedömning och handledarutbildning.  
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5.4.2.8 Introduktionsprogram 
Tabell 50. Genomströmning bland elever som började på introduktionsprogrammet höstterminen 
2012. 

Elever på IM Åk1 HT12 Efter 1 år Efter 2 år Efter 3 år 

Introduktionsprogram 56,4% 33,6% 9,6% 

Yrkesprogram 8,8% 12,3% 8,2% 

Högskoleförberedande program 3,5% 5,0% 4,4% 

Fristående/ej i gy-skola 31,3% 49,1% 77,8% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabell 51. Genomströmning bland elever som började introduktionsprogrammet höstterminen 2013. 

Elever på IM Åk1 HT13 Efter 1 år Efter 2 år Efter 3 år 
Introduktionsprogram 54,6% 30,0%   
Yrkesprogram 8,8% 12,6%   
Högskoleförberedande program 3,2% 3,8%   
Fristående/ej i gy-skola 33,4% 53,6%   

Totalt 100,0% 100,0%   
 
Strax över 50 procent av eleverna befinner sig på ett introduktionsprogram efter ett år, medan ungefär 9 
respektive 3 procent har gått över till yrkes/högskoleförberedande program. Det finns här en osäkerhet i 
siffrorna då det saknas underlag på eleverna som inte befinner sig i kommunal verksamhet. Det är sålunda 
oklart hur stor del som helt lämnat gymnasieskolan och hur stor del som gått till fristående verksamhet. 
För de elever som gick i årskurs 1 HT14 kan det noteras att andelen som efter 1 år gått över till 
yrkes/högskoleförberedande program ökat till 11,9 respektive 5,8 procent. Skolorna redovisar även att 
IMYRK-eleverna i stor utsträckning går ut till anställning, vilket är ett av programmålen.  

5.4.3 Elevernas ansvar och inflytande 
Tabell 52. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, elever i gymnasieskolan, delaktighet och 
inflytande. 

Fråga Andel positiva svar 

Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 82,40% 
På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter 

79,30% 

 
Attitydundersökningen visar att knappt var femte elev inte anser att lärarna tar hänsyn till elevernas 
åsikter eller hur de ska arbeta under lektionerna. Yrkesprogrammen har aningen lägre resultat än 
högskoleförberedande program, medan eleverna på introduktionsprogrammen i högst utsträckning 
upplever att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Jämfört med året innan har frågan om hänsyn till 
elevernas åsikter förbättrats med drygt 10 procentenheter, vilket kan vara en indikator på att 
utvecklingen går åt rätt håll. Den andra frågan var ny för 2015.  
 
Delaktighet och inflytande är ett fortsatt utvecklingsområde, då en förutsättning för lärande är elevernas 
motivation. 
 



63 
 
 

5.4.4 Skola och hem 
Skolorna samverkar med hemmen i den utsträckning som gymnasieskolan föreskriver. Det innebär 
föräldramöten, mentorssamtal och särskilda möten efter behov.  

5.4.5 Skola och omvärlden 
Se avsnittet om APL under Gymnasiegemensamma satsningar, Inkluderande och utmanande lärmiljöer. 

5.4.6 Bedömning och betyg 
När man jämför avvikelser mellan satta kursbetyg och nationella prov visar siffrorna att de kommunala 
skolorna i Helsingborg har större avvikelser än rikssnitt för matematik 2b, medan avvikelserna är något 
bättre eller lika stora som rikssnitt för övriga kurser. Samtidigt bekräftar avvikelserna i sig att matematik 
är ett utvecklingsområde. 
 
Tabell 53. Avvikelser nationella prov-kursbetyg, jämförelse med riket. 

Andel elever med 
högre betyg än NP 

resultat 

VT14 
Helsingborg 

VT15 
Helsingborg 

Rikssnitt 
kommunala 
skolor VT14 

Rikssnitt 
kommunala 
skolor VT15 

Matematik 1a 21,5 % 24,6% 30,1% 27,6% 

Matematik 1b 43,0 % 12,7% 24,2% 23,2% 

Matematik 2b 51,3% 55,0 % 39,2% 52,8% 
 
Jämförelse mellan nationella prov och betyg i engelska och svenska visar lite högre avvikelser än 
föregående år. Trots det är avvikelserna fortsatt relativt låga i engelska, och i svenska är avvikelserna 
större men helt i nivå med de nationella skillnaderna. Nationellt prov i svenska mäter också mindre del av 
kursmålen än övriga nationella prov.  
 
Tabell 54. Avvikelser nationella prov-kursbetyg, jämförelse med riket. 

Andel elever med 
högre betyg än NP 

resultat 

VT14 
Helsingborg 

VT15 
Helsingborg 

Rikssnitt 
kommunala 
skolor VT14 

Rikssnitt 
kommunala 
skolor VT15 

Svenska 1 24,0%  32,9%  22,0% 29,2% 

Svenska 3 39,2% 46,8% 38,2% 38,9% 

Engelska 5 11,5% 13,6% 13,2% 12,1% 

5.5 Särskilda satsningar 
Detta avsnitt ger en beskrivning av hur stadens gymnasieskolor har arbetat kring stadens gemensamma 
satsningar under läsåret.  

5.5.1 Satsning på IKT och digitala lärverktyg 
Under 2014/15 har samtliga skolor fortsatt utvecklingsarbetet kring digitalt lärande både såtillvida att 
man valt olika hårdvarulösningar, ibland blandade sådana, men också på vilket sätt man organiserat 
utvecklingsarbetet kring IKT.  De flesta lärare deltog i kompetensutveckling under vecka 44 och alla skolor 
hade särskilda utbildningsdagar vid läsårets start samt löpande teach meets och workshops under läsåret. 
Detta skedde ofta med egen personal eller arrangerat av utvecklingsavdelningen. Flera skolor 
representerades också på SETT-mässan. 
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Under hösten 2014 implementerades de nya Fronter-verktyg som ska motsvara det som grundskolan har 
i form av Unikum. Verktyget stärker arbetet med konstruktiv länkning och utvecklingsarbetet kopplat till 
mentorssamtal, men har haft en del initiala problem och upplevs av många som svårhanterligt.  
 
Vi kan inte se några effekter av verktyget i betygsresultat och bara små förbättringar avseende elevernas 
upplevelse av att det blivit tydligare för dem vilka mål de arbetar mot och hur de utvecklas i förhållande 
till dem. Vi har inte heller hittat något effektivt verktyg för att utvärdera om vi lever upp till 
tjänstegarantin. 
 
Rönnowska skolan och Filbornaskolan deltar också i ett Ifous-projekt där digitalisering beforskas. Tyvärr 
har inte det arbetet kommit så långt som önskat, delvis beroende på hur projektet organiserats och styrts 
centralt, och engagemanget har varit skiftande bland personalen. Det finns en plan att med hjälp av ny 
organisation med central styrgrupp stärka processen under läsåret 2015/16. 
 
Skolornas uppfattning är att lärarna blir alltmer trygga i teknikanvändningen, men att ett fortsatt 
utvecklingsområde är att utveckla effektiva undervisningsmetoder med hjälp av IKT. De skolor som 
använder iPad i undervisningen har deltagit i ett ledarprogram organiserat av TänkOm (ett 
utbildnings/utvecklingskoncept kopplat till digitalt lärande) och genomfört ett antal utvecklingsdagar på 
skolorna. Detta gäller främst Filbornaskolan och Rönnowska skolan.  

5.5.2 Språksatsning 
Språksatsningen på gymnasieskolan har delvis handlat om att öka förståelsen hos pedagogerna för vad ett 
språkutvecklande arbetssätt innebär. Som ett led i det arbetet föreläste Hanna Stenhagen på temat för 
samtliga gymnasielärare. Därutöver har både Nicolaiskolan och Rönnowska haft särskilda föreläsningar 
på temat. 
 
Flera insatser avseende språkstöd för elever har införts. Bland annat har Tycho Brahe haft 
studiehandledning på arabiska i grupp riktat till olika ämnesområden. Rönnowska skolan har tillsammans 
med Elevhälsan utvecklat Digilys för undervisning i engelska. En ny utmaning för flera skolor uppstod när 
de ökade volymerna nyanlända innebar att språkintroduktionsprogrammet startades på Filbornaskolan 
och Rönnowska skolan under våren 2015.  
 
Undervisningen i moderna språk på Olympiaskolan är utgångspunkten för ett utvecklingsprojekt, 
Analysgrupper. Det syftar till att verksamheten ska få bättre kunskap om var utvecklingsinsatser ska sättas 
in. Det är skolornas uppfattning att språkutvecklande arbetssätt är en av nycklarna till förbättrad 
måluppfyllelse och att adekvata åtgärder behöver sättas in för att öka kunskapen på området. 

5.6 Gymnasiegemensamma satsningar 

5.6.1 Konstruktiv länkning 
Helsingborgs stads gymnasieskolor har under året bedrivit ett gemensamt utvecklingsarbete med alla 
lärare i syfte att skapa en skola på vetenskaplig grund med högre måluppfyllelse och en mer likvärdig 
bedömning i samtliga ämnen och kurser.  
 
Begreppet konstruktiv länkning bygger på bedömning för lärande med ett starkt fokus på hur 
undervisningsaktiviteter ska konstrueras för att inte bara leda till målen utan samtidigt kunna bedömas 
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formativt och summativt och vara meningsfulla för eleverna. Samarbetet har organiserats av 
utvecklingsavdelningen och bygger på kollegialt lärande. Lärarna har träffats 4 gånger under 2014 i 
skolöverskridande grupper. På dessa möten har det förekommit forskningsanknutna föreläsningar med 
fokus på elevinflytande, språkutvecklande arbetssätt och elevledda mentorssamtal. Mellan de 
gemensamma träffarna har arbete skett på skolorna. 
 
Parallellt har sex möten med skolledarna arrangerats med temat konstruktiv länkning för skolledare.  
Fokus har legat på vad forskning säger om framgångsrika skolor samt hur skolledaren kan se och bedöma 
goda prestationer i klassrummet. Genom kollegialt lärande mellan skolledare ska förståelsen för det 
pedagogiska ledarskapet öka, samt verktyg för att driva utvecklingsarbete ska utvecklas.  
 
Vid utvärdering av årets insats kan vi konstatera att en del lärargrupper fungerat bra och där arbetet lett 
till ökad likvärdighet och ett begynnande kollegialt lärande. I andra grupper har det fungera sämre. Skälen 
är både att arbete på hemmaplan och förberedelser inför möten har skett med skiftande engagemang och 
kvalitet, samt att vissa grupper saknat ett förtroendefullt klimat och/eller kompetenta samtalsledare. På 
skolledarsidan har gruppen tagit stora steg mot gemensam förståelse och det arbetet fortsätter under 
läsåret.  

5.6.2 Matematikutveckling 
Under läsåret 2014/15 har matematiklyftet bedrivits med fyra skolöverskridande grupper som 
grupperades efter vilken typ av program undervisningen sker på. Handledarnas utvärdering visar att 
lärarna deltar aktivt, att undervisningsmetodernas variation ökat men att samtalen i lärargrupperna inte 
blir tillräckligt djupa för att en kritiskt reflekterande diskussion kring den egna praxisen ska uppstå.  
 
Matematikresultaten har förbättrats något, men den stora förbättringen har skett i kursen Ma2b mot 
föregående läsår, och i jämförelse med resultaten två år tillbaka har ingen förändring skett. Avvikelserna 
mot nationella prov har ökat och matematik är fortsatt det ämnesområde som kräver mest 
utvecklingsarbete. Det går ännu inte att se några effekter på elevresultat av matematiklyftet eller andra 
åtgärder som vidtagits på skolnivå.  
 
Gymnasierektorerna har därför beslutat att läsåret 2015/16 fortsätta med matematiklyftet på halvfart 
med en förändrad gruppkonstellation och bättre uppföljningsverktyg. Samtidigt kommer under nästa 
läsår fler skolspecifika utvecklingsinsatser att genomföras både av organisatorisk natur och 
matematikdidaktiska. 

5.6.3 Utveckling av Introduktionsprogram 
Under året har ett samlat grepp om introduktionsprogrammen tagits, vilket resulterat i att nya 
utbildningsplaner utarbetats och fastställts. Ett system för dokumentation av de för 
introduktionsprogrammen specifika åtgärder som ska redovisas i den individuella studieplanen har 
utarbetats i Fronter och ett arbete med att utveckla Språkintroduktion har initierats. Under läsårets 
senare del har ett uppdrag getts till Verksamhetsstöd och drift att utveckla en kartläggningsenhet som en 
del i arbetet att förlägga språkintroduktionsprogrammet på fler skolenheter. 
 
Under läsåret har det också diskuterats hur kvaliteten på introduktionsprogrammen ska kunna följas upp. 
Ett försök har gjorts för att se om vi kan mäta genomströmningshastighet och övergångar, detta arbete 
ska fortsätta under läsåret 2015/16. De ansvariga skolledarna för introduktionsprogrammen kommer 
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även att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans ska försöka hitta vägar att öka 
genomströmningshastigheten på IMSPR, IMIND och delar av IMYRK. 

5.6.4 Inkluderande och utmanande lärmiljöer 
En för yrkeselever mycket väsentlig lärmiljö är det arbetsplatsförlagda lärandet. För att utveckla det har 
skolorna sökt och blivit beviljade statsbidrag. Tycho Braheskolan har utarbetat rutiner för programråd 
och digitala uppföljningssystem. Filbornaskolan har genomfört handledarutbildning i kommunikation och 
bedömning kopplat till APL, samt anställt APL-samordnare. Nicolaiskolan har kartlagt APL-platser och 
systematiserat kopplingar mellan mål och olika arbetsplatser. Rönnowska skolan har arbetat med 
handledarträffar, likvärdig och allsidig bedömning, självbedömning och självvärdering med hjälp av 
digitala verktyg. 
 
Ett annat exempel på alternativ lärmiljö är ungt företagande (UF) där aktiviteterna har ökat på 
Helsingborgs kommunala skolor. Rönnowska skolan hade för något år sedan inga UF företag alls. Under 
läsåret 2014/15 har samtliga elever i år 3 på Restaurang- och livsmedel, Hotell och Turism samt 
Hantverksprogrammet drivit UF, totalt cirka 120 elever. Inför nästa år kommer ytterligare några program 
att införa UF som ett obligatoriskt moment. Övriga program erbjuder antingen UF i kursen 
entreprenörskap som individuellt val eller så läser eleverna kursen i fördjupningsblocket. 
 
Olympiaskolan erbjuder entreprenörskap som individuellt val (i form av UF) och har i år haft 50 elever 
som tagit del av det erbjudandet, vilket är ett mycket stort antal för en skola som Olympia. Därutöver har 
de haft 4 gymnasiearbeten i form av UF.   
 
Nicolaiskolan låter samtliga ekonomer driva UF, och Filbornaskolan har under året omarbetat sitt 
handelsprogram vilket bland annat innebär att alla elever på detta program kommer att driva UF-företag 
nästa år. Även alla ekonomer på Filbornaskolan kommer att driva UF-företag. Detta innebär att mängden 
UF-företag ökar kraftigt på skolan. Övriga elever erbjuds kursen och UF som individuellt val. Det är svårt 
att få plats med UF för idrottseleverna som fyller sina individuella val med idrottskurser. På Tycho 
Braheskolan erbjuds alla elever UF som individuellt val och ett antal elever ville delta i det i år. Inför 
läsåret 2015/16 har Nicolaiskolan tillsammans med UF Skåne planerat för att genomföra UF med 
nyanlända elever på IMSPR. 
 
Flera skolor har även andra samarbeten eller undervisningsaktiviteter som innebär alternativa lärmiljöer. 
Som exempel kan nämnas ekonomerna på Nicolaiskolan och deras fadderföretag, marknadsföringsprojekt 
kopplat till HIF och samarbete med Campus Helsingborg. Forskningsnätverket Skåne har utvecklats under 
året och ger nu inte bara föreläsningar utan också möjlighet för ett antal ungdomar att få 
forskningsanknutna sommarjobb.  
 
Eleverna på det estetiska programmet genomförde återigen bejublade föreställningar tillsammans med 
konserthuset, genom det så kallade Konserthusprojektet, och esteterna har även fortsatt ett samarbete 
med IKEA. Medicinprofilen på det naturvetenskapliga programmet på Tycho Brahe har samarbetet med 
Helsingborgs lasarett. Språkintroduktionsprogrammets samarbete med Helsingborgs Stadsteater 
resulterade i HD-bilagan Pelle Erövraren.  
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5.7 Uppbyggande medel 
Uppbyggande medel har inte funnits inom gymnasieskolan. 

5.8 Sammanfattande analys och förbättringsområden gymnasieskola 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultaten förbättrats avseende examensresultat, vilket har 
sin huvudsakliga grund i ett ökat individfokus på elever som saknar få kurser för att nå examen och den 
andelen har således minskat. 
 
Vi ser också förbättringar i genomsnittliga betygspoäng på huvudsakligen de högskoleförberedande 
programmen. Vi ser att det fortfarande är svenska, engelska och matematik som är de stora 
förbättringsområdena för att nå ännu högre resultat, men att dessa tre ämnen ändå totalt sett har en liten 
förbättring avseende antalet satta F, vilket i sin tur skulle kunna indikera att de förbättringar vi ser i 
examensfrekvens och betygspoäng är stabil.  
 
Attitydundersökningarna är svåra att jämföra över tid på grund av ändrad skala, men den jämförelse och 
omräkning som gjorts visar ändå på förbättringar. Trygghet och trivsel har bäst resultat, men det finns en 
osäkerhet i om vi mäter rätt saker då Skolinspektionens undersökningar ger andra resultat. Under året 
kommer därför ett utvecklingsarbete att äga rum med syfte att utveckla arbetet kring likabehandling och 
kränkande behandling, både avseende kartläggningsrutiner och kvaliteten på planer och åtgärder. Arbetet 
kommer att ske tillsammans med Elevhälsan.  
 
I övrigt visar analyserna att de områden som kan betecknas som utvecklingsområden är starkt kopplade 
till det som forskning tyder på ger effekter på lärande, såsom elevinflytande, meningsfullhet samt 
tydlighet kring mål och återkoppling till eleven. 
 
Matematik är det område som uppvisar sämst resultat och där vi inte kan se några effekter av genomförda 
insatser. Utvecklingsavdelningen har därför fått i uppdrag att organisera och tillsammans med rektorerna 
genomföra matematiklyftet steg 2 där ett närmare samarbete med rektor och skolgemensamma grupper 
ska kunna leda till djupare reflekterande diskussioner. 
 
Skolorna ska också inför läsåret 2015/16 ta fram lokala aktiviteter och mål för att öka måluppfyllelsen i 
engelska och gymnasiearbetet. Statistiken visar också att en stor del av de elever som inte når examen har 
misslyckats i en mängd ämnen, och här behövs andra insatser än för dem som saknar enstaka ämnen. 
Elevmodulen i Fronter/Prognos för att tidigt uppmärksamma dessa elever, ett utvecklat EHT- arbete och 
språkutvecklande arbetssätt är sannolikt här en nyckel för alla skolorna. Skolorna bör inför läsåret 
2015/16 ta fram lokala aktiviteter för att främja ett språkutvecklande arbetssätt. Ur ett 
huvudmannaperspektiv kan också konstateras att skolorna i relativ liten utsträckning använder 
studiehandledning på modersmål och att detta sannolikt bör utvecklas för att eleverna i högre 
utsträckning ska nå målen. 
 
Arbetet kring konstruktiv länkning kommer att fortgå eftersom vi ännu inte ser att det ger önskade 
effekter. Även här krävs ett fördjupat arbete på hemmaplan och de gemensamma insatserna som 
organiseras av utvecklingsavdelningen ska ses mer som ett komplement. Gemensamt för insatsen och 
matematiklyftet är att de bygger på kollegialt lärande. Det är också det kollegiala lärandet som inte nått 
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det reflekterande djup som krävs som gör att insatserna inte gett den önskade effekten. Den andra delen 
av konstruktiv länkning kommer därför att, med skolledarna som målgrupp, ha fokus på hur vi kan 
organisera, driva och följa upp kollegialt lärande. Även detta kommer att organiseras av 
utvecklingsavdelningen.  
 
Det är viktigt att skolorna fortsätter att hitta sätt att utveckla lärandet så att inte bara kunskapsresultaten 
utan också elevernas motivation ökar. Områden som meningsfullhet i undervisningen och i 
mentorssamtalet, tydlighet kring mål och utveckling samt elevinflytande behöver förbättras ytterligare för 
att eleverna ska nå högre kunskapsresultat.  
 
Många spännande och lovvärda externa samarbeten finns och kvaliteten på APL har förbättrats, vilket kan 
vara förklaringen till att resultaten förbättrats i elevernas svar på frågan om skolarbetet gör dem nyfikna 
och stimulerar till att lära. Det är fortfarande en fråga som är central för att eleverna ska lyckas och en 
alltför hög andel av eleverna anser fortfarande inte att skolarbetet är meningsfullt. Det innebär sannolikt 
att arbetet i klassrummet och elevinflytandet behöver utvecklas för att elevernas motivation ska öka.  
 
Introduktionsprogrammen behöver stärkas så att ökad progression uppnås. Ett utvecklingsprojekt 
kopplat till skolledarna där kommer därför att genomföras under läsåret 15/16 för att hitta vägar att 
tydliggöra mål och progression, samt snabbare koppla undervisningen till praktik och/eller andra 
program. Vilken typ av stöd från stödorganisationen som behövs i det här arbetet kommer vi att diskutera 
vid uppstarten av projektet i september. Kartläggningsarbetet vid Välkomsten är ett viktigt inslag som 
främst är en bas för goda placeringsbeslut, men också en förutsättning för att snabbt förstå elevens 
skolbakgrund som bas för den individuella studieplanen. 
 
Förbättrad uppföljning och analys är ett annat utvecklingsområde där utvecklingsinsatser på skolorna 
hittills inte varit tillräckligt förankrade i goda analyser. På skolorna har man framförallt haft svårigheter 
med att hitta sätt att på ett kvalitativt sätt följa upp effekten av de insatser som genomförts. 
Olympiaskolan och Nicolaiskolan kommer att delta i analysgruppsprojektet som organiseras av 
utvecklingsavdelningen, och målsättningen är att denna insats ska leda till ett lärande för skolledarna på 
samtliga gymnasieskolor. Under läsåret ska också det systematiska kvalitetsarbetet förbättras genom att 
regelbundna avstämningar med stöd av RVU genomförs, samt att alla skolor innan vårterminens andra 
hälft ska ha beslutat vilket självskattningsverktyg man vill använda och implementerat det.   
 
Avslutningsvis är det oroande att antalet förstahandssökande totalt sett har minskat. För att stötta 
skolorna i arbetet med extern kommunikation har avdelningen kommunikation och marknad prioriterat 
gymnasieskolornas hemsidor, samt tagit extern hjälp från en reklambyrå för att arbeta fram ett nytt 
informationsmaterial. 
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6 Gymnasiesärskola 

Detta avsnitt syftar till att ge en övergripande bild av hur stadens gymnasiesärskolor har arbetat under 
läsåret. Avsnittet bygger på nationell och lokal statistik, resultat i Attitydundersökningen och 
gymnasiesärkolornas kvalitetsrapporter. Avsnittet är strukturerat utifrån de olika områdena i 
grundskolans läroplan och avslutas med en sammanfattande analys.  

6.1 Förutsättningar 
Gymnasiesärskoleverksamhet för elever med stora behov bedrivs på två mindre enheter (Rönnbäcks-
/Borgmästarskolan), medan övriga gymnasiesärskoleelever går på Filbornaskolan eller Nicolaiskolan. 
Redovisningen som följer avser de elever som går på Filbornaskolan och Nicolaiskolan.  
 
Tabell 55. Antal elever i gymnasiesärskolan. 

 
2012/13 2013/14 2014/15 

Antal elever 125 125 108 
 
Antalet elever i gymnasiesärskolan har inte förändrats något avsevärt sett över de senaste tre läsåren.  
Inför 2014/15 skedde en större förändring, främst avseende Filborna där en volymminskning sammanföll 
med en betydande ökning på Nicolaiskolan. Inför 2015/16 har volymen minskat på Filborna (ca 30 
elever) och Nicolaiskolans elevantal har ökat.  
 
Tabell 56. Antal elever per lärare inom gymnasiesärskolan, jämförelse med riket. 

 
2012/13 2013/14 2014/15 

Helsingborg 3,6 4,8 5,7 

Riket 4,1 4,0 3,9 
 
Tabellen visar att lärartätheten har försämrats i Helsingborg de senaste läsåren, och det verkar vara 
ganska stora variationer från ett år till ett annat. Jämfört med riket har Helsingborg en lägre lärartäthet. 
För läsåret 2014/15 är riksgenomsittet 3,9 elever på en lärare, medan det i Helsingborg går 5,7 elev per 
lärare.   
 
Tabell 57. Andel lärare med respektive högskoleexamen, jämfört med riket. 

 

 2012/13 2013/14 2014/15 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen 

Helsingborg 83 93 91 
Riket 79 84 84 

Andel lärare med specialpedagogisk 
högskoleexamen 

Helsingborg 26 35 39 

Riket 21 23 23 

 
Andelen lärare med både pedagogisk- och specialpedagogisk högskoleexamen har ökat i Helsingborg de 
senaste tre läsåren, där andelen lärare med specialpedagogisk examen ökat med 14 procentenheter på två 
läsår. Jämfört med riksgenomsnittet ligger Helsingborg närmare 10 procent högre avseende båda typerna 
av examen. 
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6.2 Fysiska lärmiljöer 
Lokalerna på Filbornaskolan är väl anpassade för verksamheten.  Nicolaiskolan är byggd för en 
inkluderande verksamhet och har därmed mindre möjlighet att hantera elever med extra särskilda behov. 

6.3 Nationella mål 
I detta avsnitt fokuseras på de nationella målområden som återfinns i läroplanen för grundsärskolan. 

6.3.1 Trygghet och trivsel 
Attitydundersökningen visar att 100 procent av eleverna känner sig trygga, och att 98 procent trivs.  

6.3.2 Frånvaro  
Skolornas kvalitetsrapporter visar att frånvaron överlag är väldigt låg, framförallt jämfört med 
gymnasieskolan. Enstaka elever kan sticka ut. Det ska noteras att det finns elever med anpassad 
studiegång då de av psykiska och/eller fysiska skäl inte har klarat av en hel skoldag. Det ska poängteras 
att huvudmannen saknar system som klarar av att följa upp frånvaro på organisationsnivå.  

6.3.3 Kunskaper 
Alla elever har nått godkänt i alla ämnen. Eleverna på nationellt program läser i hög utsträckning estetiska 
kurser. Samtidigt kan det konstateras att eleverna i mer teoretiska ämnen har svårt att nå högre 
betygssteg än G/E. 
 
Det har inte funnits en kultur av att följa upp elevernas resultat inom gymnasiesärskolan, vilket därför 
kommer att vara ett prioriterat utvecklingsområde under 2015/16. Då gymnasieskolans läroplan inte 
började gälla förrän 2013 har mycket resurser under det gångna läsåret lagts på kompetensutveckling för 
att implementera de nya kursplanerna.  

6.3.4 Anpassningar och särskilt stöd 
Anpassningar efter elever kommer mer naturligt i gymnasiesärskolan men åtgärdsprogram upprättas på 
skolorna efter behov. För att bäst kunna möta elevernas behov sker avstämningar med avlämnande 
grundskola, och elevernas individuella utvecklingsplaner skickas med som utgångspunkt för fortsatta 
anpassningar. Skolorna bedömer att denna avstämning fungerar väl. Antalet integrerade särskoleelever 
på ES-programmet har ökat, vilket lett till att det blivit svårare att tillgodose båda elevgruppernas behov 
inom samma grupp. Därför kommer skolan läsåret 15/16 att lägga undervisningen parallellt, men inte 
ihop. 

6.3.5 Arbetsformer/arbetssätt 
Gymnasiesärskolan präglas av små grupper med hög personaltäthet. Eleverna har fyra år på sig att nå 
målen. Personalen upplever att eleverna oftast är motiverade och vill lära sig mer. Trots det når en stor 
andel av eleverna inte mer än E/G i de flesta ämnen. Under läsåret 2014/15 har Filbornaskolan 
konstaterat att personalens kompetens inom området autism och lågaffektivt bemötande behöver stärkas. 
Därför har man organiserat kompetensutveckling inom dessa båda områden.  
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Tabell 58. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, elever i gymnasiesärskolan, lärande. 
Fråga Andel positiva svar 

Jag får arbeta på många olika sätt i skolan, t ex själv, i grupp eller med mina lärare 98,2% 

Jag får den arbetsro jag behöver 92,7% 

Jag får den hjälp jag behöver för att klara skolarbetet 100,0% 

Jag får uppgifter som passar mig 100,0% 

Jag tycker att jag lär mig mycket i skolan 98,2% 

Mina lärare är duktiga 100,0% 
 
Eleverna på gymnasiesärskolan är överlag väldigt nöjda, vilket ovan tabell speglar. Arbetsro är den fråga 
som får sämst resultat på 92,7 procent.  

6.3.6 Arbetsplatsförlagt lärande  
Alla elever har en praktikplats som yrkeslärarna själva hittar, och samarbetet med elevernas handledare 
är gott.  Svårast har varit att hitta programadekvata APL-platser för estetprogrammet. Där har samarbete 
inletts med kulturförvaltningen för att höja tillgången till kvalitativa APL-platser.  

6.3.7 Elevernas ansvar och inflytande 
Tabell 59. Resultat i Attitydundersökningen 2014/15, elever i gymnasiesärskolan, delaktighet och 
inflytande. 

Fråga Andel positiva svar 

Jag får vara med och bestämma 90,9% 

Jag tycker att utvecklingssamtalen är bra 96,3% 
 
Resultaten i ovan tabell indikerar att eleverna i hög grad anser att de får vara med och bestämma, även om 
siffran 90,9 procent pekar på att det går att göra förbättringar. På Filbornaskolan har under 2014/15 två 
av tre program haft regelbundna klassråd och den tredje ska börja med det under 2015/16. På 
Nicolaiskolan utformas undervisningen löpande i dialog med eleverna då det endast finns 3-4 elever per 
årskurs. I övrigt har de deltagit i klassråd i de klasser där de varit integrerade. 

6.3.8 Skola och hem 
Kommunikation med vårdnadshavarna sker på många olika sätt beroende på vilken elev det gäller, till 
exempel genom loggböcker och veckobrev. Kontakter med vårdnadshavare sker olika frekvent, 
framförallt beroende på elevernas behov.  

6.3.9 Skolan och omvärlden 
Gymnasiesärskolan samverkar med omvärlden i många olika former, till exempel APL, daglig verksamhet 
och mycket studiebesök och utflykter. De fyra åren gör också att det finns utrymme för att planera in 
ganska många lustfyllda moment såsom studiebesök och friluftsdagar. På Filbornaskolan finns ett avtal 
med Fredriksdal där vissa av eleverna hjälper till med att sköta om utemiljön.  
 
Under läsåret 2014/15 har en centralt placerad studie- och yrkesvägledare anställts för att stärka 
samarbetet mellan grundsärskolan och gymnasiesärskolan, men även för att mer aktivt arbeta för goda 
övergångar för eleverna i gymnasiesärskolan till livet efter skolan, till exempel i samverkan med 
Arbetsförmedlingen.  
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6.3.10 Bedömning och betyg 
Då det inte finns några nationella prov sker arbete kring bedömning främst inom ramen för konstruktiv 
länkning. Samtidigt poängteras det att diskussioner om betygssättning mellan skolornas lärare inte är så 
vanliga, varför det också är ett utvecklingsområde inför 2015/16. Det finns dock ett samarbete mellan 
kommunerna i Skåne Nordväst där pedagogerna ges möjlighet till utbyte och diskussion kring bedömning. 
Det kan samtidigt konstateras att det inte på någon av de båda skolorna har funnits en kultur av att 
analysera kunskapsresultat. 

6.4 Särskilda satsningar 

6.4.1 IKT-satsning 
Både Nicolaiskolan och Filbornaskolan har deltagit i de IKT-satsningar som skolan som helhet har 
engagerat sig i. Detta innebär att personalen deltagit i utvecklingssatsningar och 
kompetensutvecklingsinsatser. Exempelvis har personalen på Filbornaskolan arbetat med iPads och 
deltagit i utbildningssatsningar och handledningar på Pedagogiskt centrum. Skolans utvärdering visar att 
lärarna känner sig bekväma med IKT i undervisningen.  

6.4.2 Språksatsning 
Språkutveckling har varit ett utvecklingsområde på Filbornaskolan. Här har bland annat de elever som 
haft behov fått extra lästräning i den så kallade Lässtugan. Lässtugan kommer att fortsätta då skolan 
konstaterar att fler elever lärt sig läsa och ”knäcka läskoden”. Man bedömer elevernas progression genom 
att föra läsjournal och läsprotokoll.  

6.5 Gemensamma satsningar inom gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolans nya styrdokument introducerades 2013 och på båda skolorna har arbetet under året 
präglats av kompetensutvecklingsinsatser kopplade till implementering av de nya styrdokumenten. 
Insatserna har organiserats av Skolverket, nätverk i Skåne Nordväst och på de enskilda skolorna.  

6.6 Sammanfattande analys och förbättringsområden 
Gymnasiesärskolan tillgodoser många utbildningsvägar för elever i Helsingborg och i kranskommunerna, 
där eleverna är nöjda och når godkända resultat.  För att verksamheten ska utvecklas vidare är följande 
områden centrala: 

• Ökat fokus på kunskapsresultat. 
• Fortsatt implementering av nya styrdokument. 
• Hitta nya former för inkluderande verksamhet på Nicolaiskolan.  
• Hitta kvalitativa former för att hantera minskat elevunderlag på Filbornaskolan. 
• Fortsätta utvecklingen av pedagogernas kunskaper i autism.  
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7 Prioriterade utvecklingsområden kommande läsår 

Det övergripande målet för Helsingborgs stads skolor är att barnen och eleverna i stadens verksamheter 
ska nå ökad måluppfyllelse. De prioriterade utvecklingsområdena som lyftes fram i förra årets 
kvalitetsrapport är samtliga områden som kräver insatser över lång tid, varför dessa utvecklingsområden 
även gäller för kommande läsår.  

7.1 Ökad likvärdighet. 
Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat ska i så liten grad som möjligt bero på elevers bakgrund 
eller vilken skola de går i. En likvärdig skola handlar om lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på 
utbildning och att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Stora skillnader mellan 
enskilda elevers och elevgruppers resultat, samt mellan och inom skolorna i Helsingborgs stad kvarstår 
som en stor utmaning. Vi måste fortsatt sträva mot att uppnå likvärdighet när det gäller att erbjuda 
likvärdig kvalitet på undervisningen inom och mellan skolor.  
 
Alla elever ska ges möjlighet till goda studieresultat oavsett social bakgrund och vilken skola man går i. En 
viktig del i arbetet med att uppnå likvärdighet är att systematiskt följa upp, utvärdera och analysera 
verksamheternas resultat. Genom goda analyser går det att identifiera brister och därefter vidta 
nödvändiga åtgärder. Implementeringen av ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete på våra förskolor 
och skolor under läsåret 2014/15 har bidragit till att huvudmannen såväl som enheterna på ett tydligare 
sätt kan följa upp och analysera de nationella målen i läroplanerna. Det påbörjade arbetet med att ta fram 
och därefter implementera gemensamma kvalitetskriterier och metoder för uppföljning och utvärdering 
för förskola, förskoleklass, fritidshem och gymnasieskolans introduktionsprogram kommer att slutföras 
under läsåret 2015/16.  
 
Ett viktigt nästa steg är att vidareutveckla analysarbetet för att ytterligare förbättra det systematiska 
kvalitetsarbetet. Barn- och utbildningsnämndens beslut om att även införa uppbyggande medel för 
gymnasieskolan från och med 2016 är en åtgärd som syftar till att ge en rättvis fördelning av resurserna 
till gagn för de elever som har de största behoven, vilket därmed utgör en direkt insats för att kompensera 
för elevers olika förutsättningar. Under 2016 kommer det även att inrättas särskilda team under 
Elevhälsan i syfte att utgöra stöd åt de skolor som är i behov av hjälp vid hantering av skolpliktsärenden. 
Ännu en del i arbetet med att säkerställa att alla elever erbjuds en likvärdig utbildning är ett projekt som 
startade under hösten 2015 och som syftar till att kartlägga hur likvärdigheten ser ut inom Helsinborgs 
stads grundskolor.  

7.2 Förbättrade arbetssätt och arbetsformer  
Att utveckla och implementera förbättrade undervisningsmetoder är ett viktigt led i arbetet med att nå en 
högre måluppfyllelse bland barn och elever. Kollegialt lärande, didaktiskt utvecklingsarbete, dialoger 
kring ämnesövergripande undervisning samt bedömning av och för lärande är exempel på områden att 
arbeta vidare med. Digitala lärverktyg är ett viktigt bidrag till förnyelse av arbetssätt och arbetsmetoder i 
det pedagogiska arbetet. De nyinrättade karriärtjänsterna inom förskola, skola och fritidshem utgör en 
central del i detta utvecklingsarbete. Särskilda fokusområden är; ökad studiemotivation och arbetsro, 
språkutvecklande arbetssätt samt att utveckla undervisningen i matematik.  
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Hur elever ser på studiemotivation och arbetsro, och vilka faktorer som är av avgörande betydelse för att 
uppnå detta, är mycket angeläget att få kunskap om för att därefter kunna sätta in rätt åtgärder. På 
Rönnowska skolan har ett projekt startats upp i syfte att få en tydligare bild av hur elever ser på 
studiemotivation och arbetsro. Ett motsvarande förvaltningsövergripande projekt kommer också att 
startas upp under våren 2016. Ett fortsatt medvetet arbete med språkutvecklande arbetssätt och att 
utveckla strategier för ökad läsförståelse är viktigt för att säkerställa att alla barn och elever ges 
förutsättningar för att uppnå goda resultat. Då kunskapsresultaten i matematik ännu inte är 
tillfredsställande kommer den nationella satsningen Matematiklyftet att fortsätta och kompletteras med 
andra insatser. 

7.3 Långsiktig kompetensförsörjning 
En skicklig pedagog är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas i skolan. Att säkra 
långsiktig kompetensförsörjning är därför en avgörande fråga. Förskolorna och skolorna i Helsingborgs 
stad måste vara attraktiva arbetsgivare för att dels klara rekryteringen av rätt kompetens, men även för 
att skapa incitament att behålla befintlig personal inom organisationen. Särskild uppmärksamhet behöver 
riktas mot olika bristgrupper som exempelvis förskollärare och språklärare. 
 
Personalen är den viktigaste resursen i våra verksamheter då det är i mötet mellan personal och 
barn/elev som mycket av lärandet äger rum. Svårigheterna att rekrytera behörig och legitimerad personal 
blir allt större, och arbetet med rekrytering och profilering måste intensifieras. Behov kommer att finnas 
av att hitta nya sätt att rekrytera och behålla personal. Fortsatt arbete med att skapa karriärmöjligheter 
för den pedagogiska personalen och möjlighet till differentierad löneökning utgör en viktig del i detta 
arbete. 
 


	1 Övergripande förutsättningar
	1.1 Systematiskt kvalitetsarbete
	1.2 Styrsystem och ekonomiska förutsättningar
	1.3 Organisatoriska förutsättningar
	1.4 Utbud och valfrihet
	1.5 Personalförutsättningar
	1.6 Lokaler och anläggningar
	1.7 Nämndens särskilda satsningar 
	1.8 Prioriterade utvecklingsområden föregående år
	1.8.1 Ökad likvärdighet
	1.8.2 Förbättrade arbetssätt och arbetsformer 
	1.8.3 Långsiktig kompetensförsörjning


	2 Förskola
	2.1 Förutsättningar
	2.2 Fysiska lärmiljöer och lärresurser
	2.3 Nationella mål
	2.3.1 Normer och värden
	2.3.1.1 Trygghet och trivsel

	2.3.2 Utveckling och lärande 
	2.3.2.1 Resultat utveckling och lärande


	2.4 Särskilda satsningar
	2.4.1 Satsning på IKT och digitala lärverktyg
	2.4.2 Språksatsning

	2.5 Uppbyggande medel
	2.6 Sammanfattande analys förskola

	3 Grundskola
	3.1 Förutsättningar
	3.2 Fysiska lärmiljöer och lärresurser 
	3.3 Skolbibliotek
	3.4 Nationella mål
	3.4.1 Normer och värden
	3.4.1.1 Trygghet och trivsel
	3.4.1.2 Värdegrundsarbete

	3.4.2 Kunskaper
	3.4.2.1 Kunskapsresultat
	3.4.2.2 Resultat årskurs 9 vårterminen 2015
	3.4.2.3 Resultat årskurs 7 och 8 vårterminen 2015
	3.4.2.4 Resultat årskurs 6 vårterminen 2015
	3.4.2.5 Resultat årskurs 1-5 vårterminen 2015
	3.4.2.6 Anpassningar och särskilt stöd
	3.4.2.7 Arbetsformer och arbetssätt

	3.4.3 Elevernas ansvar och inflytande
	3.4.3.1 Inom ramen för undervisningen
	3.4.3.2 Skolövergripande frågor

	3.4.4 Skola och hem
	3.4.5 Övergång och samverkan
	3.4.6 Skolan och omvärlden
	3.4.7 Bedömning och betyg

	3.5 Särskilda satsningar
	3.5.1 Satsning på IKT och digitala lärverktyg
	3.5.2 Språksatsning
	3.5.3 Fritidshemssatsning

	3.6 Uppbyggande medel
	3.7 Sammanfattande analys grundskola

	4 Grundsärskola
	4.1 Förutsättningar
	4.2 Fysiska lärmiljöer och lärresurser 
	4.3 Nationella mål
	4.3.1 Normer och värden
	4.3.1.1 Trygghet och trivsel
	4.3.1.2 Värdegrundsarbete

	4.3.2 Kunskaper
	4.3.2.1 Kunskapsresultat
	4.3.2.2 Anpassningar och särskilt stöd
	4.3.2.3 Arbetsformer och arbetssätt

	4.3.3 Elevernas ansvar och inflytande
	4.3.4 Skola och hem
	4.3.5 Övergång och samverkan
	4.3.6 Skolan och omvärlden
	4.3.7 Bedömning och betyg

	4.4 Särskilda satsningar
	4.4.1 Satsning på IKT och digitala lärverktyg
	4.4.2 Språksatsning

	4.5 Sammanfattande analys grundsärskola

	5 Gymnasieskola
	5.1 Förutsättningar
	5.2 Fysiska lärmiljöer
	5.3 Skolbibliotek
	5.4 Nationella mål
	5.4.1 Normer och värden
	5.4.1.1 Trygghet och trivsel
	5.4.1.2 Frånvaro

	5.4.2 Kunskaper
	5.4.2.1 Elever med examen
	5.4.2.2 Elever utan examen
	5.4.2.3 Satta betyg underläsåret
	5.4.2.4 Genomströmning
	5.4.2.5 Anpassningar och särskilt stöd
	5.4.2.6 Arbetsformer och arbetssätt
	5.4.2.7 Arbetsplatsförlagt lärande 
	5.4.2.8 Introduktionsprogram

	5.4.3 Elevernas ansvar och inflytande
	5.4.4 Skola och hem
	5.4.5 Skola och omvärlden
	5.4.6 Bedömning och betyg

	5.5 Särskilda satsningar
	5.5.1 Satsning på IKT och digitala lärverktyg
	5.5.2 Språksatsning
	5.6.1 Konstruktiv länkning
	5.6.2 Matematikutveckling
	5.6.3 Utveckling av Introduktionsprogram
	5.6.4 Inkluderande och utmanande lärmiljöer

	5.7 Uppbyggande medel
	5.8 Sammanfattande analys och förbättringsområden gymnasieskola

	6 Gymnasiesärskola
	6.1 Förutsättningar
	6.2 Fysiska lärmiljöer
	6.3 Nationella mål
	6.3.1 Trygghet och trivsel
	6.3.2 Frånvaro 
	6.3.3 Kunskaper
	6.3.4 Anpassningar och särskilt stöd
	6.3.5 Arbetsformer/arbetssätt
	6.3.6 Arbetsplatsförlagt lärande 
	6.3.7 Elevernas ansvar och inflytande
	6.3.8 Skola och hem
	6.3.9 Skolan och omvärlden
	6.3.10 Bedömning och betyg

	6.4 Särskilda satsningar
	6.4.1 IKT-satsning
	6.4.2 Språksatsning

	6.5 Gemensamma satsningar inom gymnasiesärskolan
	6.6 Sammanfattande analys och förbättringsområden

	7 Prioriterade utvecklingsområden kommande läsår
	7.1 Ökad likvärdighet.
	7.2 Förbättrade arbetssätt och arbetsformer 
	7.3 Långsiktig kompetensförsörjning


