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Arvidsjaurs kommun Bokslut 2014 
Januari – December Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Barn- och utbildning 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

Förbrukat 
i % 
 av budget

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 107 277,8 109 536,1 102 106 689,9 3
Verksamhet 28 580,3 27 064,7 95 36 688,0 -26
Interna hyreskostnader 16 988,5 16 988,5 100 18 056,6 -6
Summa kostnader 152 846,6 153 589,3 100 161 434,5 -5
Intäkter -22 712,0 -25 292,8 111 -29 541,0 -14
Internhyror 0,0 0,0   0,0  
Summa intäkter -22 712,0 -25 292,8 111 -29 541,0 -14
Netto 130 134,6 128 296,5 99 131 893,5 -3
           
Totaler 130 134,6 128 296,5 99 131 893,5 -3

Avvikelse mot budget 1 838,1
 
Ekonomi 
När bokslutet för 2014 är sammanställt visar det på en positiv avvikelse mot budget med 1838 
Tkr. Personalkostnaderna ligger ca 2,2 Mnkr högre än budget samtidigt som 
verksamhetskostnaderna är ca 1,5 Mkr lägre än budget. De lägre verksamhetskostnaderna 
beror framförallt på att de interkommunala avgifterna för gymnasieelever som läser på annan 
ort blev ca 1,2 Mnkr lägre än budgeterat. Intäkterna blev totalt 2,6 Mnkr högre än budget 
vilket kan härledas till fler beviljade platser inom vuxenutbildning som vi fått statsbidrag för, 
avtal om uppdragsutbildningar inom vuxenutbildning som statat hösten 2014, förlängning av 
tjänsteköp Kommunförbundet, ökad intäkt för barnomsorgsavgifter och högre 
interkommunala intäkter i grundskola och förskola. 
 
Verksamheten 
Ansvarsområdet innefattar verksamheterna förskola, omsorg på obekväm arbetstid (nattis), 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
svenska för invandrare, vuxenutbildning. Förskoleklass till årskurs 9 på centralorten är 
treparallellig.  
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Skolinspektionen har avslutat sin regelbundna tillsyn av alla verksamheter inom nämndens 
ansvarsområde. 
 
Den tänkta satsningen på tidsenliga verktyg (läsplattor och bärbara datorer till elever) enligt 
IKT-planen med start höstterminen 2014 fördröjdes med anledning av att upphandlingen blev 
överprövad hos förvaltningsrätten. I slutet av hösterminen 2014 startade Ringelskolan med 
läsplattor i årskurs 4 och Fridhemsskolan med datorer till årskurs 7. Utbildning av personal 
och elever har påbörjats. 
 
Personal 
Rekryteringen av behörig personal kräver fortsatt mycket resurser i förvaltningen. 
Förändringar har skett såväl på ledningsnivå som inom övriga personalgrupper. Att få behörig 
personal blir allt svårare och medför oftast en högre kostnad än tidigare. 
 
Förvaltningen har ansökt om statliga bidrag till sju karriärstjänster. Till höstterminens start är 
fem av sju karriärstjänster tillsatta med ett treårigt förordnande, samtliga internt rekryterade. 
Tre av tjänsterna är allmänpedagogiskt inriktade och övriga två mot informations- och 
kommunikations teknik. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*)  
2014-12-31 5,59 47,76 262,33 
2013-12-31 3,88 47,91 247,98 

*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är 
i tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet 
En sätt att utvärdera skolans måluppfyllelse avseende likvärdig utbildning kan vara att 
jämföra flickor och pojkars meritvärden. För eleverna som lämnade grundskolan år 2014 
skiljde det 11,2 meritvärdespoäng i slutbetyget från åk 9 mellan pojkar och flickor. 
Motsvarande statistik för riket visade en skillnad på 25 meritvärdespoäng. Året innan var 
skillnaden i Arvidsjaur 10 poäng. Att det finns skillnader mellan pojkar och flickor visar att 
vår skola inte fullt ut är likvärdig och att vi måste fortsätta arbeta med vårt kompensatoriska 
uppdrag. 
 
En annan utgångspunkt för att värdera skolans måluppfyllelse är andelen elever som är 
behöriga att söka till gymnasiet. Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasiet 
minskar.  
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Detta medförde att från och med hösten 2014 erbjöd gymnasiet en preparandutbildning. 
Denna syftar till att eleverna skall kunna bli behöriga att söka gymnasiet till nästa läsår, 
2015/2016. Dessutom går ett antal elever ett tionde år på högstadiet. För eleverna som 
lämnade grundskolan år 2014 var 74,6% av eleverna behöriga till gymnasiet (85,9 % riket). 
2013 var 89,3 % av eleverna behöriga till gymnasiet (87,2 % riket). 
 
Framtiden 
IKT-satsningen på gymnasiet påbörjas i januari 2015 med datorer till årskurs 1. 
 
När det gäller den frivilliga utbildningen ser vi ett minskat behov av ungdomsgymnasieplatser 
men ett ökat behov av vuxenutbildning både på grundläggande nivå (årskurs 7-9) samt på 
gymnasienivå. 
 
Höstterminen 2015 startar utbildning till Förskollärare, Grundlärare förskoleklass till årskurs 
3 samt Grundlärare årskurs 4-6 på distans via Lärcentra och Akademi Norr. Vi hoppas på 
många sökanden så vår kompetensförsörjning av ovanstående lärarkategorier underlättas. 
 
Utmaningen för skolan är att ha en likvärdig utbildning som gör att alla elever har möjlighet 
att nå målen. Det kompensatoriska uppdraget som skolan har, innebär att vi ska minimera  
skillnader i måluppfyllelsen mellan elever med olika kön, funktionshinder och bakgrund. 
Förvaltningens ledningsgrupp har påbörjat att ta fram en utvecklingsstrategi i syfte att skapa 
en röd tråd i arbetet med att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till 
aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. I denna strategi 
ingår att fokusera kring en gemensam målbild med eleven i centrum och att utveckla skolans 
arbetssätt genom till exempel tidsenliga verktyg, organisation och pedagogik. 
 
En ytterligare utmaning är att utveckla våra verksamheter utifrån den strida ström av nya 
statliga direktiv. Att lyckas i rekryteringen av ny personal kommer även fortsättningsvis vara 
av stor betydelse. 
 
Befolkningsprognosen för de kommande 5 åren tyder på att antalet barn i grundskolan från 
förskoleklass till årskurs 9 totalt kommer att öka något. Förskolan har en ökning av antalet 
barn i under 2015 och 2016. Enligt prognosen beräknas 60 barn födas per år i kommunen. 
Antalet födda barn var glädjade nog högre än prognosen då 76 barn föddes i kommunen. 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
 

Övergripande mål BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal Mål-
uppfyllelse 

Kommentar

Analys: 
(Ifylles av 
respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt 

under perioden 
gällande 

måluppfyllelse för 
nämndens arbete 
mot En positiv 

befolknings-
utveckling och 

tillväxt? Vad har 
varit bra? Vad har 
fungerat mindre 

bra? 
Vilka förändringar 

ska genomföras 
för att det ska gå 
ännu bättre under 

nästa period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster: 
 
Vår ambition har varit och är att kunna erbjuda förskoleplats utan väntetid utifrån 
önskemål av vårdnadshavarna. Detta kan bidra till ökad inflyttning och ökad 
sysselsättningsgrad. 
En hög kvalité på förskola och skola ger ett gott rykte, samt att det kan öka inflyttningen 
och minska utflyttningen. 
Gymnasieskolans arbete med Svenska för invandrare, SFI och språkintroduktion ökar 
antalet som väljer att stanna kvar i kommunen. 
Gymnasieskolans programutbud har för läsåret 2013/2014 minskat på grund av för få 
sökanden. Detta kan medföra att familjer väljer att flytta samt att elever som studerat på 
annan ort inte väljer att komma tillbaka till kommunen. 
Vi är en personalintensiv verksamhet som behöver behålla och nyrekrytera behörig och 
kompetent personal. Vi försöker därför arbeta förebyggande med vår arbetsmiljö 
tillsammans med företagshälsovården och arbetstagarorganisationerna. 
Att vi kunde använda 0,4 % högre lönenivå än avtalet vid 2014 års löneöversyn påverkar 
också positivt. 
Vi fortsätter att utveckla arbetet med inflytande i verksamheten för både barn, elever och 
personal. 

En positiv 
befolknings-

utveckling och 
tillväxt 

Alla i verksamheten 
har rätt till en 
omsorg/arbetsmiljö 
som präglas av 
glädje, trygghet, 
professionalitet och 
stimulans som 
bidrar till en god 
hälsa. 

1. Medelvärdet är över 9 på 
frågan om personalen tycker 
deras arbete är viktigt och 
meningsfullt                            

 

 Medelvärdet var 9,4 
i medarbetarenkäten 
2012. 

Alla barn och unga 
skall ges möjlighet 
att vara med och 
påverka sin 
livsmiljö. 

2. Barn och ungdomsgruppen 
genomför i samarbete med 
elevråden en årlig 
demokratidag. 

 
Genomförd 
20140219 

3. Andel (%) förskoleplatser 
där barnen deltar i planering 
av förskolans aktiviteter 
uppgår till minst 65 %. 

 

Alla barn på 
syskonavdelningarna 
deltar i planeringen 
av aktiviteter. 

4. Minst 80 % av eleverna i åk 
5 och 8 tycker att lärarna tar 
hänsyn till elevernas åsikter. 

 

92% av eleverna i 
åk5 och 74% av 
eleverna i åk8 tycker 
att lärarna tar hänsyn 
till deras åsikter. 
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Övergripande 

mål 
BOU:s 

verksamhetsmål 
Nyckeltal Mål-

uppfyllelse 
Kommentar 

Analys:  
(Ifylles av 
respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt 

under perioden 
gällande 

måluppfyllelse för 
nämndens arbete 

mot ökad 
samverkan, 

koncerntänk och 
effektivitet? Vad 

har varit bra? Vad 
har fungerat 
mindre bra?  

Vilka 
förändringar ska 
genomföras för 
att det ska gå 

ännu bättre under 
nästa period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster: 
 
Vi samverkar med Landstinget (Barn- och ungdomspsykiatrin, Hälsocentralen) och 
Socialtjänsten inom Norrbusavtalet i frågor som rör våra elever i kommunen. 
Vi har också påbörjat en utveckling av gymnasiesamverkan med inlandskommunerna i 
Norrbotten och Västerbotten. 
Arbetet med att minska avståndet inom kommunen mellan olika enheter/förvaltningar 
som arbetar med samma målgrupp behöver intensifieras.  
Ett annat område som prioriterats är det systematiskt kvalitetsarbete. Efter 
skolinspektionens föreläggande arbetas nu fram ett system på huvudmanna- och 
enhetsnivå. Detta arbete med lägesbeskrivning,  mål och utvecklingsarbete, analyser och 
nya mål ska hjälpa oss att öka vår måluppfyllelse. 

Ökad 
samverkan, 
koncerntänk 

och effektivitet 

Alla barn och 
elever ska ha rätt 
att lyckas utifrån 
sina 
förutsättningar, så 
att de kan utvecklas 
till trygga och 
ansvarskännande 
medborgare. 

1. 100% av elever i åk3 ska ha 
klarat alla nationella delprov i 
svenska  . 

 

78,0% av eleverna i 
åk3 har klarat alla 
delprov(jfr Riket 
75,0%)  
(Lå 13/14).  

2. 100 % av eleverna i åk6 har 
uppnått godkänd nivå på 
nationella provet i svenska. 

 

91,0% av eleverna i 
åk 6 har uppnått 
godkänd nivå. (jfr 
Riket 95,0%) 
(Lå 13/14). 

3. 100 % av eleverna i åk9 har 
uppnått godkänd nivå på 
nationella provet i svenska. 
 

 

94,4% av eleverna i 
åk9 har uppnått 
godkänd nivå (jfr 
Riket 95,6%) 
(Lå 13/14) 

4. Öka andelen folkbokförda 
gymnasieelever som fullföljer 
sin utbildning inom 4 år från 
72,8 % (fullföljt sin 
gymnasieutbildning vt 2010) till 
83 % 

 
74,2%(jfr Riket 
78,3%) 
 

Ökad 
samverkan, 
koncerntänk 
och effektivitet, 
forts. 

Alla inom förskola 
och skola ska 
samverka med 
vårdnadshavare, 
interna och externa 
verksamheter. 

1.Gymnasieskolan har ett 
fungerande programråd inom 
samtliga yrkesutbildningar  

En till 2 träffar per 
termin där de träffar 
företrädare för 
framtida arbetsgivare. 
Följs upp årligen i 
samband med 
årsbokslut.  

2. Antalet avvikelserapporter 
inom Norrbus från BOU 
uppgår maximalt till 2 st per 
kalenderår. 

 

Ingen 
avvikelserapport har 
inkommit under 
perioden. 
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Övergripande 
mål 

BOU:s 
verksamhetsmål 

Nyckeltal Mål-
uppfyllelse 

Kommentar 

Analys:  
(Ifylles av 
respektive 

förvaltningschef) 
Vad har hänt 

under perioden 
gällande 

måluppfyllelse för 
nämndens arbete 
mot miljöhänsyn? 
Vad har varit bra? 
Vad har fungerat 

mindre bra?  
Vilka förändringar 

ska genomföras 
för att det ska gå 
ännu bättre under 

nästa period? 

Fyll i analysen här, enligt instruktioner till vänster: 
 
Vi är en personalintensiv verksamhet som behöver behålla och nyrekrytera behörig 
och kompetent personal. Vi försöker därför arbeta förebyggande med både 
personalens och elevernas arbetsmiljö bland annat tillsammans med 
företagshälsovården och arbetstagarorganisationerna. 
Planering av kompetenshöjande utbildningar pågår. 
Vi fortsätter att utveckla arbetet med inflytande i verksamheten för både barn, 
elever och personal. 
Vi genomför årligen och följer upp Hälsosamtal (som genomförs i åk 4, åk, 7 samt 
i åk 1 på gymnasiet av våra skolsköterskor) och Öppna jämförelsers mjuka värden i 
åk 5 och åk 8. 
Alla enheter arbetar utifrån sina Likabehandlingsplaner. 
Klagomål och kränkningar rapporteras till varje nämndsammanträde. 
 

Miljöhänsyn i all 
verksamhet 

Alla i verksamheten 
har rätt till en 
omsorg/arbetsmiljö 
som präglas av 
glädje, trygghet, 
professionalitet och 
stimulans som 
bidrar till god hälsa. 

1. Sjukfrånvaron inom 
förvaltningen uppgår 
till maximalt 4 %. 

 
Sjukfrånvaron 
uppgår till 5,59%  

2. 80 % av medarbetarna 
inom Barn-och 
utbildningsförvaltningen 
uppger att de upplever att 
den närmaste chefen 
visar uppskattning för 
mina arbetsinsatser.  

78,4 % av de 
svarande håller 
med eller håller 
helt med om att 
närmaste chef visar 
uppskattning för 
den svarandes 
arbetsinsatser. 
Från 
medarbetarenkäten 
2012. 

3. Maximalt 10 % av 
eleverna som svarat på 
mobbningsfrågan vid 
hälsosamtalen i åk4, åk7 
samt år 1 i gymnasiet 
uppger att de blivit 
retade, utstötta eller på 
annat sätt illa behandlade 
av andra elever i skolan 
under de tre senaste 
månaderna. 

 

Resultat 8,4 % 
. 

4. 80 % av eleverna 
svarar att de trivs bra eller 
mycket bra i skolan vid 
hälsosamtalen i åk 4, åk 7 
samt år 1 gymnasiet. 

 

91% av eleverna 
svarar att de trivs 
bra eller mycket 
bra i skolan. 

 
  



Arvidsjaurs kommun  Bokslut 2014 7 (35) 
Januari – December Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

Lägesangivelse för måluppfyllelse: 
 
 
 

Målet helt uppfyllt 

 
 

Målet uppfyllt i hög grad 

 
 

Målet ej uppfyllt

 
 

Uppgift saknas. Arbetet pågår men mätning sker vid annan tidpunkt. 
Se kommentarsfältet 
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8 Sandbacka 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat i 
% 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 23 847,0 24 546,5 103 25 945,3 -5
Verksamhet 17 100,0 15 257,3 89 25 362,9 -40
Interna hyreskostnader 6 336,7 6 336,7 100 6 398,3 -1
Summa kostnader 47 283,7 46 140,5 98 57 706,5 -20
Intäkter -14 000,0 -15 487,6 111 -20 175,5 -23
Internhyror    0   0
Summa intäkter -14 000,0 -15 487,6 111 -20 175,5 -23
Netto 33 283,7 30 652,9 92 37 531,0 -18
         
Totaler 33 283,7 30 652,9 92,0 37 531,0 -18,0

Avvikelse mot budget 2 630,8
 
Ekonomi 
När bokslutet för 2014 är sammanställt visar det på en positiv avvikelse mot budget med 2630 
tkr. Personalkostnaderna blev 700 tkr högre än budget, verksamhetskostnaderna blev 1843 tkr 
lägre än budgeterat samtidigt som intäkterna blev 1488 tkr högre än budget. 
 
Sandbackaskolans överskott grundar sig primärt på en sund ekonomisk hushållning. Att 
verksamhetskostnaderna blev så pass mycket lägre än budget härrör framförallt att de 
interkommunala avgifterna för elever som går sin gymnasieutbildning på annan ort blev 1735 tkr 
lägre än vad som var budgeterat, samtidigt som det under kalenderåret 2014 inte inträffade några 
större oförutsedda utgifter i kombination med att skolan inte längre har några externa 
hyreskostnader samt att många mindre utgiftsposter som orsakat merkostnader nu i största 
möjliga mån har hållits till ett minimum.  
 
Överskottet förklaras även med att intäkterna blivit markant större än vad man kunnat förutsäga. 
Detta kan delvis förklaras genom den satsning på yrkesutbildningar som Sandbackaskolan gjort 
under läsåret, där bland skolan varit (och fortfarande är) underleverantör till andra aktörer inom 
utbildningsmarkanden. Sandbackaskolan fungerar här som underleverantör åt bland annat 
MedLearn då det gäller vårdutbildning och Movant då det gäller yrkessvenska. Sandbackaskolan 
hyr även ut lokaler till Astar som arbetar med arbetsmarknadsutbildningar.  
 
En tredje faktor av betydelse är att under läsåret 13/14 har Sandbackaskolan varit mycket 
lyckosam i sitt arbete med att söka statsbidrag för att finansiera olika verksamheter, speciellt 
vuxenutbildningar. En utbildning inom hotell och service pågår inom ramen för paragraf 37-
projektet. Projektet är ett samarbete med Malå-Sorsele-Arjeplog och finansieras med hjälp av 
statsbidrag. Statsbidrag är även sökt och blivit beviljade för att starta upp en ny omgång av 
Bussförarutbildningen och en ny utbildning av yrkesförare på lastbil.  
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En ansökan gällande kompentensutveckling av SFI-undervisningen är inlämnad till Skolverket. 
Att söka statsbidrag är en osäker faktor (och ett tve-eggat vapen), då det är svårt att i förväg 
garantera att en vuxenutbildning kommer att starta eftersom skolan inte vet om vi har 
ekonomiska möjligheter förrän efter att nödvändiga beslut är fattade av statsmakten. 
 
Samtidigt pekar årsrapporten på det ökade behovet att ha fler anställda inom gymnasieskolan. Att 
personalkostnaderna överskridits med cirka 700 tkr vittnar om detta.  
 
För att säkerställa den framtida rekryteringen av personal till skolan kommer ökade kostnader, 
bland annat lönekostander, att vara en faktor som i allra högsta grad påverkar skolan fortsatta 
budgetläge. 
 
För att även fortsättningsvis hålla både en hög kvalitet på skolans arbete och god ekonomisk 
hushållning måste Sandbackaskolan fortsätta sin satsning på vuxenutbildningar, då 
elevunderlaget till ungdomsgymnasiet även i framtiden är begränsat. Alla inom kommunen måste 
hjälpas åt och bli bättre på att marknadsföra de utbildningar som orten har att erbjuda. Ett ökat 
behov finns att starta upp en Grundvuxutbildning, något som även Skolinspektionen påpekat i sitt 
huvudmannabeslut till kommunen.  
 
En brasklapp måste dock inflikas. Svårigheterna med att ur ett långsiktigt perspektiv rekrytera 
lärarpersonal har varit betydande. Ett stort tack måste här riktas till den personal som under 
höstterminen ställt upp för att göra dessa utbildningar möjliga att genomföra, men faktum 
kvarstår. Arvidsjaurs kommun och skolförvaltningen måste utarbeta en långsiktig strategi för att 
säkra tillgången till kompetent lärar- och stödpersonal. Detta för att möjliggöra en fortsättning på 
de utbildningar som bland annat Sandbackaskolan vill/skall bedriva. Utbildningar som genererar 
såväl ett behövligt tillskott till kommunens ekonomi som en garanti för en hög kompetens hos 
den arbetskraft som kommunen så väl behöver. 
 
Ytterligare resursförstärkningar kommer att fordras för att här stärka möjligheterna till ett 
flexiblare studieupplägg, där bland annat en nysatsning på Grundvux måste ingå samtidigt som 
en översyn av hela vuxenutbildningsorganisationen bör ske.  
 
Verksamheten 
Ombyggnationerna och omflyttningarna av Ekonomiprogrammet från C- till B-huset är nu 
genomförd och SFI:s lokaler i B-huset har omdisponerats och renoverats.  
 
I och med att antalet elever inom SFI och inom Språkintroduktionen hela tiden blivit fler 
samtidigt som antalet uppdragutbildningar ökat kan en framtida flaskhals bli tillgången till 
funktionella undervisningslokaler. Efter Flygskolans avveckling har lokalfrågan inte varit något 
större problem, men nu om utvecklingen framskrider i samma hastighet som varit fallet det 
senaste kalenderåret kan tillgången till funktionella lokaler bli ett problem tillsammans med 
svårigheten att säkerställa tillgången till lärar- och stödpersonal. 
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Enligt Skolinspektionens rapport till huvudmannen måste elever från Språkintroduktionen ha en 
snabbare genomströmning till regelrätt gymnasieutbildning. Sandbackaskolan genomförde till 
hösten 2014 en omorganisering av studieupplägget för Språkintroduktionen, för att möjliggöra 
för dessa elever att även läsa in behörighet till ett studieförberedande program. Studieplanen 
sträcker sig då över tre år, där möjligheter att gå snabbare fram finns om eleven bedöms ha 
förutsättningar att klara av en ökad studietakt alternativt kan eleven skrivas in på kurser inom 
nationella program. 

          

Gymnasieprogram Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Summa 

och introduktionsprogram   Intro*)   Intro*)   Intro*)     
Fordonsprogrammet 24 1           25 
Fordonsprogrammet 
Personbilsteknik     2 1 2     5 
Fordonsprogrammet 
Transporteknik     16   16     32 
Fordonsprogrammet 
Snöfordon     6   1 1   8 
Barn- och 
fritidsprogrammet 3 2 7         12 
Vård- och 
omsorgsprogrammet     9   8   1 18 
Ekonomiprogrammet 6   15 1 10     32 
Samhällsprogrammet 10 1           11 
Naturvetenskapsprogram
met 7       10   1 18 
                  
Språkintroduktion   11   13   6   30 
Specialutf program inom 
gymn särskolan   1   2     1 4 
Preparandautbildning   8           8 
Summa elever: 50 24 55 17 47 7 3 203 
 

Vuxenutbildningar och SFI   
SFI 64 
Vuxenutbildning Omvårdnads 22 Procentuell fördelning:   
Vuxenutbildning per distans 21 
Vuxenutbildning Fordons/Buss   Ungdomsgymnasiet 57% 
Vuxenutbildning Barn och fritid 12 
Lärlingsvux Hotell och service 11 Vuxenutbildningar/SFI 43% 
    
MeadLearn/AF uppdragsutbildning 25     
    
Summa elever: 155 
    
 
  



Arvidsjaurs kommun  Bokslut 2014 11 (35) 
Januari – December Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Målet för Sandbackaskolan kommer även framledes att vara att aktivt försöka starta nya 
utbildningar inom ramen för Komvux men även nu inom Grundvux. Detta under förutsättning att 
intresse finns och att tillräckligt många sökande anmäler sig så att utbildningarna kan motiveras 
kostnadsmässigt. 
 
Den stödverksamhet på kvällstid i främst engelska, svenska och matematik för vuxenstuderande 
som läser sina kurser mot Hermods, men som känner att de behöver hjälp och handledning av 
lärare från skolan, har nu pågått i nästan en hel termin. Gensvaret från  eleverna har varit mycket 
positivt och Sandbackaskolan har för avsikt att fortsätta med denna service under vårterminen 
2015. Skolans förhoppning är att kunna göra verksamheten permanent, då vi i dagläget inte ser att 
antalet Komvuxelever i framtiden kommer att minska, snarare öka. 
 
Händelser av betydelse 
Under september månad hade Sandbackaskolan besök av Skolinspektionen inom ramen för den 
regelbundna tillsyn som myndigheten utövar. Inspektionen var en så kallad basinspektion och 
inspektionsrapporten riktar sig till ansvarig rektor till skillnad från Skolinspektionens 
huvudmannabeslut som riktar sig till ansvarig nämnd. Utfallet av basinspektionen måste sägas 
vara positivt till skolans favör, då Skolinspektionen konstaterade att elevresultat, studiero och 
trivsel på skolan var hög; personal, elever och målsmän är nöjda med den undervisning som 
skolan erbjuder och av det resultat som denna utmynnar i. De utvecklingsområden som 
inspektionen fanns brister kring var processen kring arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 
och hur skolan använder sig av Elevhälsans psykolog. Områden som nu håller på att åtgärdas. 
 
Rekryteringen av rektor till verksamheten är nu avklarad och Lars-Håkan Andersson är nu 
anställd som ny rektor Sandbackaskolan.  
 
Personal 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*)  
2014-12-31 1,77 26,39 46,85 
2013-12-31 2,87 48,58 51,85 
 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Siffrorna för Sandbackaskolans sjukfrånvaro är fortsatt låga och fortsätter att minska, vilket är 
mycket positivt. Antalet omräknade heltider är fem tjänster färre än motsvarande period i fjol. 
 
Framtiden 
Kravet på lärarlegitimation kommer att gälla fullt ut från och med 1 juli 2015. Regeringens 
beslutat om ett antal övergångsregler gäller ännu, men i skrivande stund finns det inga 
indikationer på att dessa kommer att förlängas längre än vad som redan beslutats.  
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Svårigheten att få behöriga lärare i olika ämnen/kurser kvarstår. Det är speciellt svårt i mindre 
ämnen/kurser på de studieförberedande programmen (som till exempel filosofi, psykologi och 
sociologi) där legitimationskravet kommer att träda i kraft den 1 juli 2015 samt inom 
ämnen/kurser på Vård- och omsorgsprogrammet. En inventering är genomförd och skolan har en 
god överblick över vilka kompetenser vi har att använda oss av inför arbetet med kommande 
organisationsplan och vilka kompetenser vi måste eftersöka. 
 
Glädjande är dock att många legitimationer utfärdats till skolans pedagoger och att det generellt 
ser ganska ljust ut på behörighetsfronten. Sandbackaskolan kommer aktivt fortsätta sitt arbete 
med att finna lärare med efterfrågade kompetens. 
 
 
 
Lars Hagnelius och Eivor Kebert 
Rektorer Sandbackaskolan 
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120 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 - 
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat 
i % 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring 
i % 

Personal 270,0 186,1 69 229,3 -19
Verksamhet 30,0 30,2 101 30,7 -2
Interna hyreskostnader   0   0
Summa kostnader 300,0 216,3 72 260,0 -17
Intäkter   0   0
Internhyror   0   0
Summa intäkter 0,0 0,0 0 0,0 0
Netto 300,0 216,3 72 260,0 -17
        
Totaler 300,0 216,3 72 260,0 -17

Avvikelse mot budget 83,7
 
 
Verksamheten 
Nämnden och beredningen har under 2015 haft 4 sammanträden vardera under perioden. 
Redovisning av elevernas måluppfyllelse vid Fridhemsskolans gjordes till beredningens första 
sammanträde och till nämndens första sammanträde redovisades årskurs 3 och 6 måluppfyllelse. 
Nämndens andra sammanträde inleddes med ett besök på Sandbackaskolan där rektorerna 
redogjorde för verksamheten, framtida utmaningar samt svarade på frågor från politikerna. Under 
hösten pågick skolinspektionens regelbundna tillsyn. Vid nämndens två sista sammaträden låg 
fokus på 2015 års verksamhetsplan och budget. 
 
 
Britt-Inger Hedman 
Ordförande 
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200 Central administration 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat 
i % 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 2 593,7 2 821,8 109 2 481,6 14
Verksamhet 6 432,8 7 150,9 111 5 693,3 26
Interna hyreskostnader    0   0
Summa kostnader 9 026,5 9 972,7 110 8 174,9 22
Intäkter -6 686,8 -7 446,9 111 -6 676,8 12
Internhyror    0   0
Summa intäkter -6 686,8 -7 446,9 111 -6 676,8 12
Netto 2 339,7 2 525,8 108 1 498,1 69
         
Totaler 2 339,7 2 525,8 108 1 498,1 69

Avvikelse mot budget -186,1
 
 
Ekonomi 
Periodresultatet visar på en avvikelse mot budget med -186 tkr. Personalkostnaderna ligger högre 
än budgeterat eftersom Kommunförbundet har förlängt avtalet avseende tjänsteköp av 
skolutvecklare. Den nya skolskjutsupphandlingen blev dyrare än tidigare avtal vilket inneburit att 
budgeten för skolskjutsar överskridits med ca 750 tkr. Intäkterna blev 760 tkr högre än budgeterat 
vilket framförallt beror på förlängning av tjänsteköp Kommunförbundet, ökad intäkt för 
barnomsorgsavgifter och högre interkommunala avgifter genom att fler barn/elever från andra 
kommuner finns i våra verksamheter.  
 
Verksamheten 
Den centrala administrationen består sedan februari 2011 av skolchef, skolutvecklare och en 
controller/ekonom. Ansvarsområdet innefattar verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, svenska för invandrare och vuxenutbildning.  
 
Personal 
Den centrala administrationen har under året uppgått till 2,75 tjänst samt 0,5 tjänst som 
skolbibliotekarie.  
 
Framtiden 
Gymnasiesamverkan med andra kommuner har intensifierats och är en förutsättning för våra 
kommuners arbetskraftsförsörjning och attraktivitet. En utredning av gymnasiesamverkan mellan 
8 kommuner i Västerbottens inland samt Arvidsjaur och Arjeplog har redovisats för 
kommuncheferna i respektive kommun. 
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Utmaningen för skolan är att ha en likvärdig utbildning som gör att alla elever har möjlighet att 
nå målen. Det kompensatoriska uppdraget som skolan har, innebär att vi ska minimera skillnader 
i måluppfyllelsen mellan elever med olika kön, funktionshinder och bakgrund. Förvaltningens 
ledningsgrupp har påbörjat att ta fram en utvecklingsstrategi i syfte att skapa en röd tråd i arbetet 
med att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande individer och medborgare. I denna strategi ingår att fokusera kring en 
gemensam målbild med eleven i centrum och att utveckla skolans arbetssätt genom till exempel 
tidsenliga verktyg, organisation och pedagogik. 
 
En ytterligare utmaning är att utveckla våra verksamheter utifrån den strida ström av nya statliga 
direktiv och att lyckas i rekrytering av ny personal. 
Det är också viktigt att fortsätta arbeta för att ha attraktiva arbetsplatser. 
 
Skolinspektionen har under 2014 att genomfört en regelbunden tillsyn av barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Under våren 2015 arbetar alla enheter samt 
huvudmannen med utvecklingsarbete kring de förelägganden som Skolinspektionen gett. 
 
Befolkningsprognosen för de kommande 5 åren tyder på att antalet barn i grundskolan från 
förskoleklass till årskurs 9 totalt kommer att öka något. Förskolan har en ökning av antalet barn i 
under 2015 och 2016. Enligt prognosen beräknas 60 barn födas per år i kommunen. Antalet födda 
barn var glädjade nog högre än prognosen då 76 barn föddes i kommunen. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal 
Uppföljda nyckeltal presenteras som bilaga till förvaltningens övergripande verksamhetsrapport. 
 
 
Annette Rylén 
Skolchef 
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211 Fridhemsskolan 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat i 
% 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 14 612,6 14 823,8 101 13 955,4 6
Verksamhet 1 200,0 913,0 76 1 163,6 -22
Interna 
hyreskostnader 2 585,0 2 585,0 100 2 585,0 0
Summa kostnader 18 397,6 18 321,8 100 17 704,0 3
Intäkter -100,2 -329,5 329 -283,9 16
Internhyror    0   0
Summa intäkter -100,2 -329,5 329 -283,9 16
Netto 18 297,4 17 992,3 98 17 420,1 3
         
Totaler 18 297,4 17 992,3 98 17 420,1 3

Avvikelse mot 
budget 305,1
 
Ekonomi 
Bokslutet för 2014 visar på ett positivt resultat som beror på att en tjänst aldrig gick att tillsätt. 
Intäktsökningar beror på flera riktade bidrag för personal som har haft handledarskap i 
matematiklyftet och utvecklingslärartjänster samt ferieskola. 
När det gäller verksamheten har vi haft lägre leasingkostnad på grund av sen leverans av datorer.  
 
Verksamheten 
 

 
 
Händelser av betydelse 
Fridhemsskolan blev fyra i riksfinalen i Teknikåttan vt-14 och har också gått vidare till 
storregionsfinal lå 14/15. Vilket är ett gott tecken på kvalité på undervisningen och elevers 
förmåga och intressen inom NO och teknik.  
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Fridhemsskolan bröt tyvärr trenden av att ha bättre behörighetssiffror och meritvärden än 
nationella snittet. Elever som inte nådde behörighet att söka gymnasieprogram kom att istället 
börja på preparandutbildning på Sandbackaskolan eller läsa på Folkhögskola och några går ett 
tionde år på Fridhemsskolan. Vi har slutfört ett givande flerårssamarbetet med Leeds.  
Vi har via utvecklingslärare påbörjat kontakter för att öka internationaliseringen i linje med 
läroplanen. 
Vi har haft skolinspektionen på regelbunden tillsyn samt haft två ärenden som prövats av 
Skolinspektionen. Vi har vidtagit åtgärder och i båda fallen har dessa ärenden avslutats. 
Vi har också haft personalärende som krävt särskilda insatser. Vi kan erbjuda tre moderna språk; 
franska, tyska, spanska utöver engelska på språkvalet i åk 7 fr o m läsåret 14/15. Vi har tre 
utvecklingslärare i tjänst sedan start av lå 14/15 och Fridhemskolan ligger i fronten på införande 
av lärplattformen FRONTER. 
 
Personal 
Under hela andra tertialen har vi försökt rekrytera personal för att täcka vakanser och sjukskrivna 
och tragiskt nog personal som avlidet. I regel har vi fått omdisponera personal inom skolan och 
detta ökar belastningen på personalen. Antal anställda på tidsbegränsade tjänster har ökat något 
men ligger i nationellt perspektiv bättre till än länet och riket. Mest kännbara brist berör 
nyanlända och elever som inte ligger i fas med åldersmässig kunskapsnivå. 
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2014-12-31 2,17 0,99 38,49 
2013-12-31 1,27 0 33,10 
 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
Kostnad per betygspoäng i åk 9 ligger något högre än riket och länet men lika med liknande 
kommuner. Kostnaden har ökat något sedan 2011 vilket betyder något sämre effektivitet på 
kunskapsområdet. Vi har läsåret 13/14 inte kunnat leverera enligt modellförväntningar i 
Skolverkets jämförelsedatabas SALSA.  
Trenden med lägre kunskapsmåluppfyllelse håller i sig ht-14. 
Ett större analysarbete pågår för att se mönster i betyg och kunskapskravuppfyllelse. 
Analysunderlaget ligger till grund för att insatser som ska ge effekt på lite längre sikt men också 
ett stöd för insatser under rådande läsår. 
Insatser som redan är gjorda till lå 14/15 är t ex införande av obligatorisk läs-, stöd- och 
omprovstid för elever på tisdagar. De elever som inte är i behov av stöd ska stimuleras till ökad 
måluppfyllelse genom fördjupningsuppgifter på samma tid. Vi har även försökt bygga en 
verksamhet för att ta emot ökat antal elever som inte har nått kunskapsmålen i år 6. 15 procent av 
eleverna i åk 6 hade inte nått målen i minst ett av ämnena svenska, matematik och engelska.  En 
trend som ser ut att hålla i sig även kommande läsår 15/16. 
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Däremot har vi betydligt bättre siffror än länet och riket i de mjuka värden som; trygghet, 
upplevelsen att få hjälp, veta hur det går för mig i skolan. Vi har haft den största ökningen senaste 
åren på området; elevers nyfikenhet och lust till lärande, en som vi hoppas trend hoppas ska hålla 
i sig. Lärartätheten så ligger vi något högre än jämförande kommuner, länet och riket. 
Elevrådet fungerar bra och dialogen mellan föräldrarådet och skolan upplevdes vid utvärderingen 
som god. Elever är mer positiva i jämförelse med länet och riket när det gäller uppfattningen att 
de blir lyssnade på och skolan tar hänsyn elevernas åsikter.  
Fridhemsskolan har också goda siffror på elever trygghet på skolan i skilda undersökningar, 
något som även skolinspektionen uppmärksammade. 
 
Framtiden 
Att lyckas rekrytera kompentent behörig personal som har lärarlegitimation kommer att bli 
avgörande för utvecklingen. Att förstärka med lärare/speciallärare i ämnen såsom matematik och 
engelska. Samverka med Ringelskolan och Parksskolan för tidiga insatser i att öka läs- och 
skrivförmågan samt grunder i matematik. Vi ansöker om att få delta i läslyftet lå 15/16.  
Satsningen på datorer till alla elever, med start i åk 7 innebär att vi får större möjlighet till att 
utveckla och förbättra undervisningen. Vi hoppas också att via internationella projekt skapa 
arbetsglädje och vidgade perspektiv för både elever och personal. 
 
 
Leif Carlsson 
Rektor 
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212 Ringelskolan 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat i 
% 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 26 823,5 27 049,8 101 25 953,2 4
Verksamhet 1 500,0 1 369,5 91 1 761,0 -22
Interna 
hyreskostnader 3 991,9 3 991,9 100 4 251,2 -6
Summa kostnader 32 315,4 32 411,2 100 31 965,4 1
Intäkter -500,0 -420,9 84 -630,2 -33
Internhyror    0   0
Summa intäkter -500,0 -420,9 84 -630,2 -33
Netto 31 815,4 31 990,3 101 31 335,2 2
         
Totaler 31 815,4 31 990,3 101 31 335,2 2

Avvikelse mot 
budget -174,9
 
Ekonomi 
När bokslutet för 2014 är sammanställt visar det på ett negativt avvikelse mot budget på knappt 
175 tKr, detta på en total budget på 31.815 tKr. Under pågående verksamhetsår skedde en 
omfördelning av budgeten och budgeten för Ringelskolan minskades med ca 300 t Kr. Samtidigt 
var det en tillströmning av antalet elever till vår skola, varav flera i behov av stöd eller med annat 
modersmål än svenska.  
 
Verksamheten 
Elevantalet har fortsatt öka under höstterminen och är nu uppe i 427 stycken. Vi har under hösten 
startat med den nya organisationen fritidshem/förskoleklass som samverkar på ett annat sätt än 
tidigare, ett samarbete som vi börjar se positivt resultat av. De elever som går i förskoleklass och 
har en fritidsplats ingår i hela skolans fritidsorganisation på eftermiddagarna och har inte en egen 
fritidsavdelning. Det är fortfarande fyra fritidsavdelningar men med ett jämnare barnantal mellan 
de olika avdelningarna än tidigare samt att en avdelning för äldre barn. Förhoppningsvis ska det 
kunna locka att vi får behålla fler fritidsbarn på Ringelskolan i högre åldrar. Rutinerna gällande 
att säkerställa en bra skolgång för nyanlända elever har vi gjort kommungemensamt samtliga 
skolor, planen är att arbeta utifrån dessa rutiner inom en snar framtid. Vi har även utarbetat 
skriftliga rutiner kring anmälan till rektor och huvudmannen gällande kränkande behandling och 
mobbning och även gällande dokumentation inom området. När vi utvärderar detta så ser vi att vi 
får in fler anmälningar än tidigare. Vår bedömning är att det beror på att vi utarbetat en 
fungerande struktur och att arbetat aktualiserats bland personalen. 
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Händelser av betydelse 
Arbetet kring Tallbackas miljö med reglering av luftflöden har gett positivt resultat. Fortfarande 
är ventilationssystemet inte anpassat till elevantalet i klasserna. Ventilationen är dimensionerad 
för 18 personer och i samtliga klasser är det fler än 20 elever, i den nuvarande åk 1 mellan 25 och 
26 elever + personal. Översynen av städning av lokalerna tillsammans med städchef, A-hälsan 
och representant från miljö- och hälsoskyddskontoret har fortsatt. Ombyggnationen av våra 
kombinerade förskoleklass- och fritidsavdelningar har pågått under höstterminen och börjar nu 
vara klara. Personalen är positivt inställda till att ombyggnationerna snart är färdigställda och 
arbetar löpande med att göra finjusteringar av möblering och nyttjande av lokalerna. När frågan 
har lyfts vid föräldraråd har vi fått en positiv återkoppling från föräldrarådsrepresentanterna om 
hur barnen har upplevt det. Den grupp ur en klass från lågstadiet som tillfälligt vistades i 
Ringelskolans lokaler under vårterminen kommer fortsatt vara på Ringelskolan. 
Under senare del av höstterminen har vi arbetat med att se över den rapport som vi fått till oss 
efter skolinspektionens meddelande. Våra utvecklingsområden som lyftes fram var; elevens val 
på mellanstadiet, likabehandlingsarbetet, systematiskt kvalitetsarbete med bland annat analys av 
kunskapsresultat. 
 
Personal 
 

Sjukfrånvaro 
(%) 

Sjukfrånvaro (%) 
fr o m dag 60 

Antal 
omräknade 
heltider*) 

2014-12-31 11,04 57,20 68,14 
2013-12-31 4,87 36,66 65,28 
 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Sjukfrånvaron ligger fortfarande högt jämfört med samma period föregående år, dock har 
siffrorna fortsatt minska sedan i augusti. Frånvaron från dag 60 har ökat, mer än 50% av 
sjukfrånvaron härrör från personal i den kategorin. Att det är en hög siffra med längre 
sjukskrivningar är en bidragande anledning till att vi har fler anställda än året före. Vi fortsätter 
att arbeta enligt de rutiner som finns i det personalpolitiska handlingsprogrammet i frågan om 
rehabilitering. Arbetet där vi tagit stöd av personalkonsulent och A-hälsan för att arbeta ännu mer 
aktivt med arbetsmiljöarbete och ledarskap har fortsatt under hösten. 
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Måluppfyllelse och kvalitet inkl. nyckeltal  
Av eleverna i åk 5 i kommunen som deltog i SKL:s undersökning svarar 42% stämmer helt på 
frågan ”Min lärare tar hänsyn till mina åsikter”. Räknas andelen både som svarat stämmer helt 
och stämmer delvis är det 92% av eleverna som håller med det påståendet. Resultatet är för både 
Ringelskolan och Parkskolan tillsammans. 
 
Framtiden 
Den stora praktiska frågan denna termin är att genomföra de anpassningar av lokaler på 
Ringelskolan för att få fyra fungerande fritidsavdelningar varav tre av dessa ska samnyttjar 
lokaler med våra tre förskoleklassavdelningar. Det är ett arbete som vi ser kommer ge goda 
förutsättningar till att driva pedagogiska verksamheter framöver. I skrivande stund har vi 74 
elever i årskurs 1. Vi börjar nå den gräns där lokalerna inte räcker till att rymma dessa klasser 
som i nuläget är tre till antalet i lokaler/ventilation som är byggda för 18 personer.  Fortfarande är 
det en stor utmaning att rekrytera personal till de tjänster där vi efterfrågar högskole-kompetens. 
Förhoppningsvis kan lärarutbildningen som påbörjas på distans 2015 hjälpa något i den frågan.  
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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214 Parkskolan 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat i 
% 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 5 048,4 5 130,2 102 4 861,6 6
Verksamhet 300,0 164,6 55 242,6 -32
Interna 
hyreskostnader 1 606,3 1 606,3 100 1 673,2 -4
Summa kostnader 6 954,7 6 901,1 99 6 777,4 2
Intäkter -425,0 -448,3 105 -287,6 56
Internhyror    0   0
Summa intäkter -425,0 -448,3 105 -287,6 56
Netto 6 529,7 6 452,8 99 6 489,8 -1
         
Totaler 6 529,7 6 452,8 99 6 489,8 -1

Avvikelse mot 
budget 76,9
 
Ekonomi 
När bokslutet för 2014 är sammanställt visar det på ett positivt resultat på knappt 77 tKr. Under 
året har vi haft längre visstidsanställningar på grund av ordinarie personals tjänstledighet. Vi har 
fortsatt att tänka samarbete inom befintlig personal och verksamheter för att använda vår budget 
på ett effektivt sätt. På skolan förekommer ett samarbete mellan förskoleklass och grundskola 
årskurs 1-3 och även mellan förskola och förskoleklass. På så sätt skolas barnen och eleverna på 
ett naturligt sätt in i de verksamheter som de är på väg att möta. Förskoleklassgruppens personal 
är på förmiddagen involverad i förskoleklass och på eftermiddagen i fritidshem. Inför kommande 
läsår ser vi ett något vikande elevunderlag för den del som rör grundskolan åk 1-6, och återigen 
en mindre förskoleklass (3 barn). Förändrade tider med skolskjutsar har medfört ett utökat behov 
av personal som ansvarar för tiden mellan skolskjutsar anländer/avgår i anslutning till skoldagen.  
 
Verksamheten 
Under året har det varit anställningar vid förskolan ett flertal gånger då personal slutat av olika 
anledningar. Det är en stor utmaning att rekrytera personal med högskolekompetens. Vi har en 
mycket hög andel lärare med högskoleutbildning men det vi upplever är vid nyrekryteringar är 
det svårt att få tag på personal med rätt utbildning. Vi har tvingats sänka kraven på utbildad 
förskollärare vid annonsering och istället välja barnskötare. Under detta läsår har det varit två 
lärare från åk 1-3 som deltar i matematiklyftet tillsammans med andra lärare som undervisar 
samma åldersgrupp i kommunen. Vi har även en lärare som via lärarlyftet nu färdigställt 
behörighet inom matematik förutom tidigare ämneskompetens. Resultatet från skolinspektionens 
basbesök visar precis som övriga besök i kommunen förbättringsområden inom systematiskt 
kvalitetsarbete och likabehandlingsarbetet. Även att tydliggöra ledningsorganisationen på skolan. 
Skolan leds av en rektor med 12% tjänst knutet till skolan. Förutom det är det en specialpedagog 
som har ett samordnaransvar på skolan. 
  



Arvidsjau
Januari –
 
 

 
Händels
Under v
skolinsp
Represe
 
Persona
 
 
 
2014-12
2013-12
*) Antal
tjänst på
 
Siffrorn
stöd har
vistelset
tillsatts i
musiklär
 
Målupp
Av eleve
frågan ”
och stäm
redovisa
 

urs kommun 
– December 

ser av bety
vårterminens
pektionen, o
entanterna ha

al 

An

2-31 
2-31 
l anställda m
å grund av tj

a ovan är nå
r dessutom ö
tider. Under
i samma om
rare som äv

pfyllelse och
erna i åk 5 i

”Min lärare t
mmer delvis
as kommunv

 

delse 
s slut samm

och under hö
ar även träff

ntal omräk
heltider*

12,85 
8,5 

med månads
jänstledighe

ågot missvis
ökat och en 
r vårtermine
mfattning som
ven har en an

h kvalitet in
i kommunen
tar hänsyn t

s är det 92%
vis går det in

 

manställdes e
östterminen 
ffat personal

knade 
*) 

slön omräkn
et, föräldrale

sande då det
förstärkning

en var det en
m tidigare. 
nnan anställ

nkl nyckelt
n som deltog
till mina åsik

% av eleverna
nte säga exa

Bokslut
Barn- o

 

 

en verksamh
har vi haft s

l från försko

nat i heltider
edighet eller

t är två styc
g inom försk
n lärare som
Under höstt
lning inom k

al 
g i SKL:s un
kter”. Räkn
a som håller
akt hur elev

0

10

20

30

40

t 2014
och utbildning

hetsredogöre
skolinspekti
olan, fritidsh

r, i detta ing
r sjukskrivn

cken som int
kola/fritidsh

m gick i pens
terminen ha
kommunen.

ndersökning
nas andelen b
r med det på

verna på Park

35

0

0

0

0

0

2011

Antal b

gsnämnden 

else som ski
ionen på ett
hem och vår

går även per
ning. 

te är i tjänst
hem på grun
sion. Den tjä
ar vi lyckats 
.  

g svarar 42%
både som sv
åståendet. E
kskolan sva

30

2012

arn på förs

ickades in ti
t så kallat ba
rdnadshavar

soner som i

t. Elever i be
nd av utökad
änsten har in
få tag på en

% stämmer h
varat stämm
Eftersom att 
arat. 

34

2013

skola & frit

23 (35) 

ill 
asbesök. 
re. 

inte är i 

ehov av 
de 
nte 
n utbildad 

helt på 
mer helt 

resultaten 

31

2014

tids



Arvidsjaurs kommun  Bokslut 2014 24 (35) 
Januari – December Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Framtiden 
På Parkskolan har vi en hög kompetens och lång erfarenhet bland personalen. Vi har under året 
arbetat på alla sätt vi kan för att hålla budgeten i balans. Detta är något som vi har framför oss 
även nu. Tillsammans med personalen inom förskoleklass och grundskola har vi börjat titta på ett 
upplägg med utökat samarbete gällande organiseringen av undervisningen för att det ska 
tillmötesgå den budgetram vi fått för 2015. Min oro är framtida rekryteringar av pedagogiskt 
utbildad personal med högskolekompetens. Inom de teoretiska ämnena har vi en hög kompetens 
men inom de praktiskt-estetiskta områdena har vi redan i nuläget svårt att tillmötesgå kraven på 
lärarlegitimation. Det är en utmaning som alla kommunens skolor ställs inför. 
 
 
Anneli Andersson 
Rektor  
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215 Tallkottens förskola Moskosel 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat i 
% 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 1 442,2 1 535,2 106 1 830,9 -16
Verksamhet 55,0 79,7 145 136,4 -42
Interna 
hyreskostnader 103,0 103,0 100 789,4 -87
Summa kostnader 1 600,2 1 717,9 107 2 756,7 -38
Intäkter    0   0
Internhyror    0   0
Summa intäkter 0,0 0,0 0 0,0 0
Netto 1 600,2 1 717,9 107 2 756,7 -38
         
Totaler 1 600,2 1 717,9 107 2 756,7 -38

Avvikelse mot 
budget -117,7
 
Ekononomi 
Resultatet visar på underskott som bl.a förklaras av ökade personalkostnader beroende på 
personalens sjukskrivningar under året. 
 
Verksamheten 
Förskolans egna mål ”respekt, språk och kommunikation” stämmer väl överens med kommunens 
värdegrund, Läroplanen för förskolan samt kommunfullmäktiges mål. Värdegrundsarbetet pågår 
dagligen i all verksamhet. 
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Händelser av betydelse 
Lokalerna har nu varit i bruk ett drygt år och fungerar bra för förskolan. Under året har det krävts 
både yttre och inre underhåll. 
Förskolan arbetar med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet det vill säga uppföljning av 
fastställda mål, utvärdering, dokumentation och analys, de fyra delar som samverkar i det 
pedagogiska året i förskolan. Vi har ingen förskoleklass under detta läsår (2014/2015). 
 
Personal 
Grundbemanningen är 3,0 tjänst per avdelning. På Tallkotten är det något högre på grund av att 
barnens ålder är 1-5 år samt att det bedrevs förskoleklass under vårterminen 2014. Personalens 
kompetens möjliggör en hög kvalitet i förskolans verksamhet. 
 
 Antal omräknade 

heltider*) 
2014-12-31 3,75 
2013-12-31 4,25 
 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De pedagogiska målen har uppnått en god måluppfyllelse. Förskolan arbetar dagligen med språk, 
kommunikation, miljöfrågor, barns och föräldrars delaktighet. Förskolan fokuserar på Glädje, 
respekt och ett professionellt förhållningssätt.  
Kommunfullmäktiges och BoU:s mål är helt uppfyllda med avseende på förskoleverksamheten. 
141231 var nyckeltalet 2,9 barn per personal. 
 
Framtiden 
Arbetet med att skapa en god lärandemiljö i de nya lokalerna och utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet fortskrider. Nämndbeslut i januari betyder att det inte kommer att bedrivas 
verksamhet i förskoleklass längre. En anpassning av personaltätheten är därför nödvändig under 
våren 2015. 
 
 
Kristina Johansson 
Förskolechef 
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224 Elevhälsan 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat i 
% 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 3 713,0 3 543,8 95 3 130,2 13
Verksamhet 748,5 602,3 80 948,5 -36
Interna 
hyreskostnader    0   0
Summa kostnader 4 461,5 4 146,1 93 4 078,7 2
Intäkter -500,0 -433,0 87 -837,0 -48
Internhyror    0   0
Summa intäkter -500,0 -433,0 87 -837,0 -48
Netto 3 961,5 3 713,1 94 3 241,7 15
         
Totaler 3 961,5 3 713,1 94 3 241,7 15

Avvikelse mot 
budget 248,4
 
Ekonomi.  
Elevhälsan har erhållit statsbidrag från Skolverket för förstärkt elevhälsa, vilket resulterat i att två 
specialpedagoger varit anställda i elevhälsan under året. Dessa två knyts nu till verksamheterna 
vid Ringelskolan/Parkskolan. 
 
Verksamheten 
Elevhälsans uppdrag som föreskrivs i skollagen är uppfyllda, en avvikelse är rapporterad- se 
nedan under händelser av betydelse. 
 
Under detta år har elevhälsan utrustat en gemensam lokal (B5 på Fridhemsskolan) som varje 
vecka bemannas av olika personalgrupper. Kurator som tidigare funnits på högstadiet har flyttat 
sin arbetsplats till Ringelskolan, för att tidigare insatser för barn ska kunna sättas in. Detta har 
fallit mycket väl ut. Elevhälsans chef och specialpedagog har därför flyttat sin arbetsplats till 
Fridhemsskolan. 
 
Under året har tätare möten mellan rektorer och elevhälsochef/specialpedagog hållits, vilket 
resulterat i ett större samarbete, tydliggörande av riktlinjer och snabbare beslutsvägar.  
 
Ett Utvecklingsnav som arbetar utifrån olika teman/uppdrag har också initierats av 
ledningsgruppen under året. Samarbetsformer kommer att utarbetas under 2015. 
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Huvuduppdraget- att arbeta förebyggande och främjande har skett utifrån den analys som gjorts 
av hälsosamtal, enkäten Mjuka värden, observationer av personal i skola- förskoleklass och 
fritidshem. Planerandet av långsiktiga insatser har skett/sker i samråd med rektorer och kommer 
att innefatta följande områden: barn och övervikt, barns arbetsmiljö, betydelsen av sömn och 
goda matvanor, ANDT. 
 
Utifrån det analysverktyg som är tänkt att omfatta svenska, matematik och engelska, har 
specialpedagogerna under detta hösten endast kunna fokusera på svenska. Den framåtsyftande 
planering som gjordes i början av hösten, innebar satsning på intensivläsning med de elever i 
lågstadiet som hade låga Staninevärde 1 och 2. Detta resulterade i att man relativt snabbt kunde 
se en utveckling i deras läsning. Avsikten är att detta arbete ska fortgå. 
 
Då inga nationella prov ännu genomförts i svenska under detta läsår, har man inte kunnat utläsa 
något samband mellan screeningresultat och Nationella prov/betyg.  
 
Elevhälsans båda nuvarande kuratorer arbetar var sin kväll på mötesplatsen för unga/Humlan, då 
25 % av personalen enligt politiskt beslut ska bestå av/bekostas av elevhälsan. Om mötes- och 
planeringstid, samt ob-ersättning och övertid räknas med liksom gemensam fortbildningstid, så 
överstiger detta 25 %, hur detta ska kunna korrigeras är ännu inte löst. 
 
ANDT- arbetet har pågått hela året och under hösten kunde slutligen samordnaren (en av 
elevhälsans kuratorer) få till stånd en gemensam ANDT- plan för hela kommunen. Då ansvarig 
kurator nu även ska arbeta på Humlan, kommer engagemanget i planens genomförande inte att 
kunna vara lika stort, då arbetstiden inte räcker till för det.  
 
Informationsansvaret som den ena kuratorn ansvarat för redovisas av skolchef och denna 
verksamhet kommer från med 2015-01-01 att förändras. Hur upplägget av detta kommer att se ut 
är osäkert i dagsläget, men kurator kommer endast att ha en liten del i detta arbete. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal 
 Resultatet från hälsosamtalen i åk 4, 7 och år 1 på gymnasiet visar att de mål och nyckel där 
elevhälsan finns med som ansvariga är uppfyllda. 
 
*  8, 4 % av eleverna i uppger att de blivit retade, utstötta eller på annat sätt illa behandlade av 

andra elever i skolan under de senaste tre månaderna (Nyckeltal- högst 10 % av …) 

*  91 % av eleverna uppger att de trivs bra/mycket bra i skolan (Nyckeltal 80 % av …). 

 Öppna jämförelser i åk 5 och åk 8 visar att: 

*  82 % av de svarande upplever att påståendet stämmer helt och hållet eller ganska bra 
(Nyckeltal: Minst 80 % av eleverna har svarat att lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas 
åsikter).  

 
Händelser av betydelse 
Överlämning från landstinget av 5- 6 åringars hälsa, har inte skett i juni som brukligt är, då 
personal saknats på landstinget för detta. Beroende på vad skolläkare anser, så kommer eventuellt 
en avvikelserapport att skrivas på detta. 
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Personal 
 
 
 

Antal omräknade 
heltider*) 

2014-12-31 8,00 
2013-12-31 7,75 
 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Mätning av ljud och luft har skett i elevhälsans lokaler och åtgärder är genomförda. 
 
Framtid 
Förhoppningsvis avsätts medel under 2015, för att kunna anställa en specialpedagog i elevhälsan 
(med inriktning tal- språk och kommunikation) som tillsammans med skolutvecklaren aktivt kan 
arbeta med barns språk- lässtrategier och läsförståelse. 
 
Vissa arbetsmiljöåtgärder kommer att måsta genomföras (inköp och flytt av arbetsbelysning samt 
annan inredning) då personalen bytt arbetsrum. 
 
Eventuellt kommer IT- pedagog att flytta sin arbetsplats till Fridhemsskolan, då behov av större 
fysisk närhet till de flesta enheterna finns. 
 
 
Lise-Lotte Johansson/ 
Elevhälsochef och specialpedagog 
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22 Förskola Arvidsjaurs centralort 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat i 
% 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal 28 927,4 29 898,8 103 28 302,3 6
Verksamhet 1 134,0 1 448,9 128 1 283,1 13
Interna hyreskostnader 2 365,6 2 365,6 100 2 359,6 0
Summa kostnader 32 427,0 33 713,3 104 31 945,0 6
Intäkter -500,0 -726,6 145 -648,5 12
Internhyror   0   0
Summa intäkter -500,0 -726,6 145 -648,5 12
Netto 31 927,0 32 986,7 103 31 296,5 5
        
Totaler 31 927,0 32 986,7 103 31 296,5 5

Avvikelse mot budget -1 059,7
 
Ekonomi  
Resultatet för 2014 visar på en negativ avvikelse främst beroende på ökade personalkostnader 
men även att verksamhetskostnaderna har varit höga. De höga verksamhetskostnaderna förklaras 
bl.a med kostsamma reparationer av kyl/frys i köken på Skogsbacken och Stortorget samt 
nödvändig utrustning till ”Nattis”.   
 
Verksamheten 
Förskolornas egna mål, ”respekt, språk och kommunikation” stämmer väl överens med 
kommunens värdegrund, Läroplanen för förskolan samt kommunfullmäktiges mål. 
Inskrivning av barnen sker under hela året. Antalet inskrivna barn är högre på vårterminen än 
under höstterminen. 
Värdegrundsarbetet pågår dagligen i all verksamhet. 
 

 
Diagram 1: Antal barn i förskolan 31/12 resp. år 
  

2011 2012 2013 2014

Harens förskola 53 46 47 49

Nyborgs förskola 113 115 108 113

Skogsbacken förskola 46 42 43 47

Stortorgets förskola 44 45 39 48

Totalt antal centralort 256 248 237 257
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Händelser av betydelse 
Alla barn har kunnat beredas plats inom rimlig tid. I december 2014 beslutade vi att permanenta 
försöket med ny organisation som innebär att en förskolechef ansvarar för alla förskolor i 
tätorten.  
Skolinspektionen har under augusti genomfört en inspektion av förskolorna. De påtalade 
bristerna gäller likabehandlingsplan, modersmålsstöd samt systematiskt kvalitetsarbete.  Samtliga 
förskolor arbetar med att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet, det vill säga uppföljning av 
fastställda mål, utvärdering, dokumentation och analys de fyra delar som samverkar i det 
pedagogiska året i förskolan. Likabehandlingsplaner för förskolorna är upprättade och en 
fortbildningsplan för att öka personalens kunskap rörande modersmålsstödet är fastlagd och 
processen påbörjad. 
Omsorg för barn på obekväm arbetstid sk ”Nattis” startade 1 september. Hittills ca 12 barn 
placerade, bemanningen är 2,0 tjänst.  
Vår sommaröppna verksamhet pågick veckorna 28-31 på Nyborgs förskola och har fungerat 
tillfredställande. 
Förtätningen i barngrupperna har märkts tydligare under året. Antalet 15-timmarbarn är lågt och 
det ger en pressad situation speciellt på eftermiddagarna på avdelningarna. Det har även under 
året varit ett högre resursbehov för de barn som behöver särskilt stöd och hjälp.   
 
 
Personal 
Grundbemanningen är 3,0 tjänst per avdelning. Ofta är bemanningen högre och då finns det 
särskilda skäl till det, hög förtätning samt fler heltidsbarn kräver ökad bemanning för att klara 
verksamheten. Barn i behov av särskilt stöd kräver också extra mycket resurs detta år. Den goda 
kvalitet vår förskola har beror till stor del på att personalen genom sin utbildning och erfarenhet 
har en gedigen kompetens. Personalen i förskolan är särskilt utsatta för förkylningar och 
magsjuka. De långa sjukskrivningar vi har är inte arbetsrelaterade.   
 
 Sjukfrånvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro (%) 

fr o m dag 60 
Antal omräknade 

heltider*) 
2014-12-31 5,04 31,83 73,75 
2013-12-31 4,58 47,39 68,00 

 
*) Antal anställda med månadslön omräknat i heltider, i detta ingår även personer som inte är i 
tjänst på grund av tjänstledighet, föräldraledighet eller sjukskrivning. 
 
Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal 
De pedagogiska målen har uppnått en god måluppfyllelse. Förskolan arbetar dagligen med språk, 
kommunikation, miljöfrågor, barn och föräldrars delaktighet. 
Förskolan fokuserar på Glädje, respekt och ett professionellt förhållningssätt. 
Kommunfullmäktiges och BoU:s mål är helt uppfyllda med avseende på förskoleverksamhet. 
141231 var nyckeltalet för tätortens förskolor 4,6 barn per personal. 
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Framtiden 
2015 års organisation planeras utifrån det vi vet idag, förutsättningarna ändras mycket snabbt i 
förskolan. Födelsetalet för 2014 är ovanligt högt 70 barn i tätorten. Detta i kombination med att 
vi endast lämnar ifrån oss 42 barn till förskoleklass gör att förtätningen i våra barngrupper blir än 
större. Under våren gör vi barnkonsekvensanalyser och ser på barngruppens storlek och 
sammansättning samt lokaler och miljö allt för att på bästa sätt kunna ta emot de barn som ska 
placeras.  
Barnens eventuella stödbehov är oftast okänt innan barnen börjar förskolan och det bidrar till att 
verksamheten är svårplanerad. För att klara vårterminens placeringar är det beslutat att vi flyttar 
ut 5-åringarna på några av syskonavdelningarna på Nyborg till tillfällig lokal resten av 
vårterminen. 
 
 
Kristina Johansson  
Förskolechef 
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234 Skolbibliotek 
 

Tkr 

Budget 
Jan 14 -  
Mån 13 
14 

Redovisning 
Jan 14 -  
Dec 14 

 Förbrukat 
i % 
 av budget 

Redovisat 
Jan 13 -  
Dec 13 

Förändring i 
% 

Personal    0   0
Verksamhet 80,0 48,2 60 65,9 -27
Interna 
hyreskostnader    0   0
Summa kostnader 80,0 48,2 60 65,9 -27
Intäkter 0,0 0,0 0 -1,5 -100
Internhyror    0   0
Summa intäkter 0,0 0,0 0 -1,5 -100
Netto 80,0 48,2 60 64,4 -25
         
Totaler 80,0 48,2 60 64,4 -25

Avvikelse mot budget 31,8
 
Ekonomi 
Budgeten för skolbiblioteken på Nyborgs, Ringel, Fridhem och Parkskolan ligger på 80 000 kr. 
Slår man ut denna summa på antal elever i grundskolan samt antal förskolebarn som har tillgång 
till Nyborgs förskolebibliotek blir summan för inköp 104 kr/elev. Övriga förskolor nyttjar 
kommunbibliotekets bestånd. Inköp till skolbiblioteken görs kontinuerligt och enligt budgetplan.  
 
Verksamheten 
Verksamheten med förskolornas bokpåsar för utlån till föräldrar fortgår. Tyvärr lånas inte dessa 
så mycket som vi hade hoppats på. Förskolans femåringar har besökt biblioteket för sagostund på 
temat rim och ramsor. I samband med Förskolans dag som firades på Medborgarhuset höll 
biblioteket öppet för sagostund. Barnbibliotekarien har besökt föräldramöten på småbarns-
avdelningarna och pratat med föräldrarna om språkutveckling och bibliotekets utbud. 
 
För Förskoleklasserna har Boklek hållits. Syftet är att på ett roligt och lekfullt sätt visa och lära 
barn om biblioteket samt överlämna det första bibliotekskortet. Sexåringarna inbjöds även till 
Krakel Spektakel-utställningen på biblioteket med sagostund och andra aktiviteter. 
Åk 1-3 besökte biblioteket inför sitt läsprojekt i mars. Vi dukade upp ett bokbord på 
kommunbiblioteket för föräldrar och barn under läsveckorna både vår och höst. 
Åk 4 på Ringelskolan har fått en bok- och författarpresentation inför besöket av Anna 
Holmström- Degerman som besöker klasserna under vt. 2014. 2013 års böcker presenterades för 
samhällets femteklassare och för låg- och mellanstadiet i Glommersträsk i Bokjuryn, ett 
nationellt läsfrämjande projekt för barn och ungdomar, där barnen får rösta fram sin favoritbok.  
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Åk 6 från Ringelskolan har besökt biblioteket och lärt sig att använda bibliotekets digitala 
katalog. Eleverna på låg- och mellanstadiet har erbjudits att delta i ”Sommarboken”, en aktivitet 
som vill stimulera till läsning och där man får en bok som tack för deltagande. Tyvärr har 
deltagandet varit mycket lågt trots att erbjudandet har skickats ut till alla elever via deras lärare. I 
samband med de årliga barnboksveckorna har förskolorna och låg- och mellanstadiet besökt 
biblioteket. Många förskolegrupper och skolklasser bidrog till fina utställningar på årets tema 
som var safari. I samband med skolstarten har åk 7 på Fridhem fått biblioteks- och 
låneinformation. Åk 8 och 9 besöker kommunbiblioteket i samband med lästeman. 
 
Bibliotekets samarbete med pedagogerna är viktigt. Barnbibliotekarien har deltagit i en kursdag i 
Skellefteå rörande läsförståelse och deltar i regelbundna möten med specialpedagogerna. 
Barnbibliotekarien har även träffat förskolans rektor och specialpedagog för att diskutera 
språkutveckling och samarbete. Barnbibliotekarien har träffat låg – och mellanstadiets lärare vid 
ett informationstillfälle under vårterminen för att informera om bibliotekets aktiviteter och 
diskutera skolbiblioteksfrågor. Förskolans läslustombud har haft ett möte på biblioteket. 
 
Utlånen vid Ringelskolans skolbibliotek har minskat en aning jämfört med samma period 2013. 
Fridhemskolans ökning samma period är 47 %. Den stora ökningen beror på att under samma tid 
2013 fanns inte schemalagd lästid för alla klasser vilket har funnits detta läsår. Antal lån/elev på 
Ringelskolan är 17 och på Fridhem 6,2. 
 
Biblioteksplanen 2010-2013 
 
Biblioteksverksamheten skall ge barn och unga de färdigheter som behövs för att utveckla 
sin inlevelseförmåga, sitt språk och för att kunna ta sitt ansvar som medborgare. 

 Böcker och läsning har stor betydelse för barns språk, uttrycksförmåga och läsförståelse 
och därför skall biblioteksverksamheten ge alla barn tillgång till ordet, väcka läslusten 
och stimulera dem att själva uttrycka sina tankar och känslor i ord. 

 Biblioteksverksamheten skall stimulera och stärka läs- och biblioteksvanor hos barn redan 
från tidig ålder och aktivt verka för att dessa vanor bibehålls upp till vuxen ålder. 

 Biblioteken skall erbjuda en ungdomsverksamhet som stöder ungdomarnas växande och 
utveckling och som visar på bibliotekets möjligheter. Barns och ungdomars vilja och 
önskemål ska särskilt beaktas. 

 Alla skolor skall ha ett väl fungerande bibliotek där medieutbudet är anpassat efter 
elevernas behov och skolans inriktning. Skolbiblioteken skall vara bemannade så stor del 
av skoldagen som möjligt. 

 Skolbiblioteken skall ha ett brett spektrum av olika typer av medier som är sorterade så att 
de fungerar som en resurs i undervisningen och i det pedagogiska arbetet. 

 Skolbiblioteken skall erbjuda elever och lärare vägledning, handledning och undervisning 
i informationssökning likaväl som god läsmiljö.  

 I nära samverkan mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och 
kommunstyrelsen (gymnasieskolan) skall skolbiblioteks-verksamheten bedrivas och 
utvecklas. Kultur- och fritidsnämnden svarar för personal, skötsel, planering och inköp. 
Barn- och ungdomsnämnden svarar för lokaler och anslag för medieinköp och datorer 
samt fortbildning av lärare i bibliotekskunskap, källkritik och sökkunskap. 
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Personal 
Vi är en barn- och skolbibliotekarie och två biblioteksassistenter som har huvudansvar för barn- 
och skolverksamheten. Bibliotekets personal sköter alla inköp till skolbiblioteken. Ringelskolan 
bemannas ca.8 timmar/vecka av bibliotekets personal. Fridhem bemannas ca.1 timme/vecka  
 
Framtiden 
Ett nära samarbete med förskolans personal, lärarna på grundskolan och specialpedagogerna är av 
högsta vikt för att på ett bra sätt kunna nå ut med lässtimulerande aktiviteter till våra barn och 
ungdomar för att på sikt kunna bromsa de sjunkande resultaten i läsförståelse bland våra elever.  
 
 
Inger Mäkimaa 
Barn- och skolbibliotekarie 
 
 


