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Förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden tar del av kvalitetsredovisning för Vuxenutbildningen 2020
2. Utbildningsnämnden antar barn- och utbildningskontorets förslag till
utvecklingsområden för 2021

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Redovisningen ger en lägesbedömning över hur Vuxenutbildningen föregående
verksamhetsår uppfyllt de nationella kraven. Här ingår analyser av utbildningens resultat
men även dess förutsättningar.
Utvecklingsområden
Utvecklingsområdena utgår från de resultat som finns redovisat och analyserade i
kvalitetsredovisningen.

 Kunskaper -anpassningar
I kvalitetsredovisningens analys framkommer behov att förbättra arbetet med anpassningar och
stöd när undervisningen sker på fjärr och distans. Skolenheten anpassa sitt arbetssätt, även efter
pandemin, så att det skapar en ökad flexibilitet som gynnar såväl lärare som elever.

 Kunskaper - Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Det framkommer i analysen av resultaten för de gymnasiala kurserna att det inom vård- och
omsorgsutbildningen var ett lägre betygsutfall än tidigare år. Detta förklaras bland annat av att det
är en högre andel av eleverna som har annat modersmål. Det finns därför behov att utveckla
skolenhetens språk och kunskapsutvecklande arbetssätt

 Rektors ansvar
Det finns ett behov av att utveckla och tydliggöra rutiner för att förfina det systematiska
kvalitetsarbetet inom flera områden samt se över resursanvändning och fördelning. Detta
för att skapa en effektivare arbetsgång som blir mer gynnsam för eleverna.
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Ärendet
Beskrivning

Syftet med redovisningen.
Varje huvudman ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde kapitel1.
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de nationella målen för
vuxenutbildningens verksamheter. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och rektor och/eller
huvudmannen ska se till att uppkomna brister rättas till.2 All personal ska delta i
kvalitetsarbetet. Redovisningen ger en lägesbedömning över hur Vuxenutbildningen under
föregående verksamhetsår uppfyllt de nationella kraven. Här ingår analyser av utbildningens
resultat men även dess förutsättningar. Den innehåller också utmaningar och
utvecklingsbehov.
Utbildningens utvecklingsområden utifrån de uppsatta målen avslutar redovisningen. Utifrån
de brister och utmaningar som framkommer när resultaten analyseras förväntas
verksamheten och/eller huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder. Redovisningen ska ligga
till grund för utbildningsnämndens fortsatta arbete med att skap förutsättningar så att varje
enskild elev får en likvärdig utbildning utifrån de nationellt satta kraven. Norrtälje kommun
följer Skolverkets allmänna råd gällande systematiskt kvalitetsarbete .
Lagkrav

Skollagen (2010:800) kapitel 3
Skollagen (2010:800) kap. 4
Skollagen (2010:800) kap.5
Koppling till gällande styrdokument

Läroplan, Lvux 12, Vuxenutbildningen
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Ej tillämpligt

Förvaltningens analys och slutsatser
Norrtälje kommuns vuxenutbildning bedrivs av kommunens egen Komvux-skola, Norrtälje
Komvux och externa utbildningsanordnare. Vuxenutbildningen är samlad i en fastighet där
både egen regi samt antagning, vägledning, administration och lärcentrum för
högskolestudier finns.
Av alla av dem som studerar på Campusområdet utgörs dessa av över 80% från Norrtälje
Komvux och Lärcentrum.
På två orter i kommunen, Hallstavik och Älmsta, bedrivs också Komvux och då med SFI,
Mestadels kurserna erbjuds dock av utbildningsanordnare(Komvux-skolor) som finns i
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utanför kommunen, många kurser erbjuds och bedrivs på distans varför skola i fysisk mening
inte alltid är relevant.
Vuxenutbildningen har haft en tydlig ökning av elever de senaste åren. Ökningen från 2019
till 2020 motsvarar en mellanstor skola sett till antal elever. Detta har kunnat mötas med en
bra organisation, egen regi och externa utbildningsanordnare.
Sammantaget är bedömningen att vuxenutbildningen till stor del möter behovet av de
utbildningar som efterfrågas. Kvalitetsredovisningen ger en samlad bild av
vuxenutbildningens resultat under 2020. bilden är att verksamheten fungerar väl men att
årets distansundervisning medförde utmaningar.
Under pandemin och med ökningen av antal elever visar elevernas utvärderingar att de är
nöjda med studie- och yrkesvägledning. Barn- och utbildningskontoret analys är dock att
vägledningen i alla skolformer men i synnerhet inom vuxenutbildningen blir allt viktigare i
tider där kompetensförsörjning och yrkesväxling blir viktiga.
Den pandemin som utbröt under våren 2020 har på olika sätt påverkat utbildningen negativt.
Resultatet för SFI blev att av antalet betygsatta SFI-kurser 2020 motsvarar 22,4% av antalet
påbörjade SFI-kurser. Detta kan jämföras mot 2019 år där motsvarande siffra är 34,3%.
I egen regi, vård och omsorgsutbildningen, ökade andelen avbrott under 2020 i jämförelse
med 2019, vilket till stor del förklaras som en direkt följd av corona-pandemin.
Vuxenutbildningen har sedan 1 juli 2020 fått ett tydligare uppdrag i skollagen när det gäller
kompetensförsörjning och yrkesväxling, vilket gör att samverkan med exempelvis
arbetsförmedlingen blir än viktigare. Genom att kommunal vuxenutbildning, i sig är en flexibel
skolform, kommer det finnas ett behov arbetssätt som innebär snabba anpassningar men
med bibehållet kvalitetsarbete. Det är Barn- och utbildningskontorets slutsats att
utvecklingsområden ligger väl i linje med detta.

Tidplaner
Ärendet behandlas utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-24 och vid
utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-17.
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