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1  Väsentliga händelser 

1.1 Vuxnas lärande 

I samarbete med KFAB har verksamhetens lokaler anpassats, vilket bidragit till en utveckling 

av verksamheten. I Vita huset finns nu en ny reception som är en central kontaktyta i mötet 

med skolans elever och övriga besökare. Med utgångspunkt från ett inkluderande arbetssätt 

har också undervisningen inom särskild utbildning för vuxna kunnat flytta från Vita huset till 

nyrenoverade lokaler i Röda huset. En ambition framåt är att erbjuda en studio (lokal) där 

elever ska kunna få stöd i olika ämnen av lärarna samt platsbunden handledning för de som 

studerar på distans. Detta arbete pågår vid Loftets verksamhet för att samutnyttja lokaler och 

lärares kompetens. 

Tillströmningen av elever inom SFI fortsätter. Omkring 500 elever läser nu SFI vid Viadidakt, 

samtidigt som nära 130 personer står i kö för att påbörja sina sfi-studier. För att hantera 

situationen sker nu planering för att en av de utbildningsanordnare Viadidakt har avtal med 

ska starta SFI-utbildning under april. 

Arbetet utifrån planen för det systematiska kvalitetsarbetet Viadidaktnämnden beslutade 

under hösten 2016 pågår för fullt. Inom ramen för kvalitetsarbetet fortsätter också rektors 

klassrumsbesök med efterföljande didaktiska samtal, vilket är uppskattat av lärarna. Den 

pågående analysen av höstens resultat och betyg kommer att ligga till grund för vårens 

kvalitetsredovisning och det fortsatta förbättringsarbetet. Ett konkret arbete har också 

påbörjats utifrån den strategi och handlingsplan för digitalt och flexibelt lärande som 

Viadidaktnämnden antog i december 2016. Vidare pågår förberedelsearbetet inför mässan 

Utbildning och entreprenörskap den 17 mars. Mässan arrangeras för unga och vuxna som vill 

studera vidare, söker arbete eller är intresserade av att starta eget företag. 

Ett nytt statsbidrag har meddelats för utbildning på gymnasial nivå för personer med 

tidsbegränsade anställningar inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen. Utbildningen 

ska syfta till att ge deltagarna kompetens för en tillsvidareanställning. Arbete pågår för att 

under mars ansöka om platser för både Vingåkers och Katrineholms kommuner.  

Under februari månad har Vuxnas lärande fortsatt arbetet kring det psykosociala 

arbetsmiljöarbetet och bland annat ägnat en del av en studiedag till diskussioner på temat 

Hälsofrämjande arbetsglädje. Vidare har personalen inom skolans administration och 

reception haft en utvecklingsdag samtidigt som man också fått sina uppdrag förtydligade. 

  



4 

 

1.1.1 Studerande på gymnasial och grundläggande nivå, faktiskt antal elever 

respektive pågående studier omvandlat till helårsstuderande 

 

 

Grundläggande 
vuxenutbildning 

Gymnasial vuxenutbildning 

Platsbundna 
kurser (exkl 
yrkesvux och 
lärling) 

Distanskurser 
(exkl yrkesvux 
och lärling) 

Yrkesvux Lärling 

Månad Elever 
Helårs-
stud. 

Elever 
Helårs-
stud. 

Elever 
Helårs-
stud. 

Elever 
Helårs-
stud. 

Elever 
Helårs-
stud. 

Feb 197 183 154 83 213 83 177 150 7 5 

Mar           

Apr           

Maj           

Jun           

Jul           

Aug           

Sep           

Okt           

Nov           

Dec           

Av redovisningen framgår hur många elever som läser inom respektive skolform samt vad 

den sammanlagda omfattningen av deras pågående studier motsvarar i årsstudieplatser. 

 

 

1.1.2 Antal elever som läser svenska för invandrare aktuell månad, per hemkommun 
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Antal elever som läser SFI per hemkommun, januari 2017 - 
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1.1.3 Antal personer i kö till svenska för invandrare aktuell månad, per hemkommun 

 

I februari 2017 hade nio av personerna som stod i kö till SFI väntat längre än tre månader på 

att få börja studera. 

 

 

1.1.4 Inkomna anmälningar om kränkande behandling 

 Inkomna anmälningar under månaden Inkomna anmälningar i år 

(inkl aktuell månad) 

Verksamhetsform Totalt Avser E/E Avser L/E Antal totalt 

SFI 0 0 0 0 

Grundläggande 0 0 0 0 

Gymnasial 0 0 0 0 

Särvux 0 0 0 0 

Summa  0 0 0 0 

Kolumnerna Avser E/E respektive Avser L/E beskriver relationen mellan parterna i aktuella 

anmälningar (E=elev, L=lärare). 
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1.2 Arbetsmarknad  

Antalet deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har totalt sett ökat varje månad sedan 

sommaren 2016. I februari 2017 fanns sammanslagt 258 aktiva deltagare från 

socialförvaltningarna i båda kommunerna och Arbetsförmedlingen, vilket är mer än en 

fördubbling jämfört med augusti 2016.  

Ungdomstorget inom Viadidakt arbetsmarknad samordnar de kommunala feriearbetena i 

Vingåkers och Katrineholms kommuner för ungdomar efter år ett på gymnasiet. Ansökan till 

dessa feriearbeten har öppnats under månaden. Sommaren 2017 erbjuds de som är födda 2000 

i Katrineholms eller Vingåkers kommuner möjlighet att söka ett tre veckors feriejobb. 

Ansökan görs via Viadidakts hemsida och sista ansökningsdag är den 17 mars. 

Under februari har två nya grupper med sammanlagt omkring 30 nya deltagare startat inom 

projekt IBIS (Integrationsbygget i Sörmland). IBIS vänder sig till nyanlända i etableringen 

och är ett samverkansprojekt mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och landstinget. 

Projektet startade under hösten 2016 och har ett hälsofrämjande syfte som bygger på att 

utveckla språkkunskaperna i svenska och medvetenheten om den egna hälsan. Inför denna 

omgång deltagare har projektet kunnat dra nytta av de erfarenheter som gjorts under hösten 

2016. Projektet pågår till november 2018 och finansieras via medel från Europeiska 

Socialfonden (ESF). Projektägare är samordningsförbundet RAR i Sörmland. 

Under 2017 ska Viadidakt se över möjligheterna att utveckla socialt företagande som ett 

alternativ till den reguljära arbetsmarknaden. Under månaden har möte skett med Kooptjänst 

och Coompanion för utveckling av idé kring socialt företagande. 

I syfte att ytterligare stärka metodiken i arbetet har två medarbetare vid ungdomstorget 

genomgått en så kallad 7Tjugo-utbildning, en handledarutbildning för arbete med unga. Under 

månaden har också coacher från Viadidakt arbetsmarknad varit på rekryteringsmässor i 

Katrineholm och Eskilstuna/Västerås. Snickeriet har besökt Möbelmässan i Stockholm och 

arbetat med ett designprojekt. 

Viadidakt samordnar extratjänster i Katrineholms kommun. Syftet med tjänsterna är bland 

annat att ge långtidsarbetslösa och nyanlända möjlighet till anställning i offentlig verksamhet. 

Under februari är 17 personer anställda i Katrineholms kommun inom ramen för 

extratjänster, sju personer är anställda inom Viadidakt och fem personer vardera på 

bildningsförvaltningen respektive vård- och omsorgsförvaltningen. 
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1.2.1 Totalt antal deltagare i arbetsmarkandsåtgärd hittills under året 

 

 

 

1.2.2 Totalt antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd per månad 
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1.2.3  Resultat efter avslutad insats per månad för deltagare i arbetsmarknadsåtgärd 

Period Andel som börjar 

arbeta efter avslutad 

insats 

Andel som börjar 

studera efter avslutad 

insats 

Jan 6 % 15 % 

Feb 8 % 21 % 

Mar   

Apr   

Maj   

Jun   

Jul   

Aug   

Sep   

Okt   

Nov   

Dec   

Sammanställning baserad på resultat efter avslutad insats för deltagare anvisade till Viadidakt 

av socialförvaltningarna i båda kommunerna och Arbetsförmedlingen. Deltagare i projekt 

IBIS samt sysselsättningsprojektet i Katrineholms kommun ingår inte i denna redovisning.  
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2  Drift  

2.1 Ekonomiskt utfall 

Ekonomiskt utfall 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall  Budget  Avvikelse 

Nämnd, ledning, stab och 
service 

1 372 1 974 602 

Vuxnas lärande 6 170 3 800 -2 370 

Arbetsmarknad 3 132 2 947 -185 

Totalt 10 674 8 721 -1 954 

 

Förvaltningen visar ett negativt resultat på 1 954 tkr till och med februari månad. Avvikelsen 

beror på ej periodiserade intäkter för perioden, vilka skulle göra att resultatet skulle vara 0. 

 

2.2 Helårsprognos med åtgärder 

Vid hänsyn av ej periodiserade kostnader och intäkter visar nuvarande resultat på 0, vilket 

även är helårsprognosen. 
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3  Personal  

3.1 Sjukfrånvaro av arbetad tid för månadsanställda 

 

Total 
sjukfrånvaro %, 
Katrineholms 
kommun 

Total 
sjukfrånvaro %, 
Viadidakt 

Sjukfrånvaron %, 
kvinnor Viadidakt 

Sjukfrånvaron %, 
män Viadidakt 

Januari 9,02 % 4,76 % 6,35 % 0,82 % 

Februari     

Mars     

April     

Maj     

Juni     

Juli     

Augusti     

September     

Oktober     

November     

December     

 

På grund av eftersläpning kan sjukfrånvaro inte redovisas för närmast föregående månad. Den 

20 mars granskas exempelvis sjukfrånvaron till och med 30 januari.  
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VIADIDAKT /2017-04-07 VIAN/2016:50 - 
620 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Peter Strömberg 

Viadidaktnämnden

Kvalitetsredovisning för Viadidakt Vuxnas lärande 
avseende helåret 2016 
Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden godkänner kvalitetsredovisningen för Viadidakt Vuxnas lärande 
avseende helåret 2016.

Sammanfattning av ärendet
I november 2016 antog Viadidaktnämnden en plan för det systematiska kvalitetsarbetet 
inom Vuxnas lärande.  Enligt planen ska en årlig kvalitetsredovisning för 
vuxenutbildningen lämnas till Viadidaktnämnden i april varje år. 

Viadidakt har nu utarbetat en kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen avseende 
helåret 2016. I redovisningen följs verksamhetens resultat upp och analyseras. Utifrån 
detta beskrivs även prioriterade förbättringsåtgärder för 2017. Åtgärderna är i stort 
desamma som de som fastställdes i den kvalitetsredovisning Viadidaktnämnden 
behandlade i november 2016. Beskrivningen omfattar därför även en kortfattad 
lägesrapport över arbetet med åtgärderna.

Ärendets handlingar
 Kvalitetsredovisning helårsrapport 2016
 Bilaga till kvalitetsredovisning helåret 2016: Betygsresultat 2014-2016

Ärendebeskrivning
Under 2016 skedde ett omfattande arbete för att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet inom Viadidakt Vuxnas lärande, delvis med utgångspunkt från 
Skolinspektionens tillsyn 2015. 

I november 2016 antog Viadidaktnämnden en plan för det systematiska kvalitetsarbetet 
inom Vuxnas lärande (2016-11-14 § 45). Enligt planen ska en årlig 
kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen lämnas till Viadidaktnämnden i april varje 
år. I redovisningen ska verksamhetens resultat följas upp och analyseras. Utifrån vad 
som framkommer i uppföljningen ska också prioriterade förbättringsåtgärder 
presenteras.

I samband med att Viadidaktnämnden fastställde planen för det systematiska 
kvalitetsarbetet behandlades ytterligare ärenden med koppling till kvalitetsarbetet inom 
vuxenutbildningen. Viadidaktnämnden fastställde dels en slutredovisning av vidtagna 
åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsyn och dels en kvalitetsredovisning för de första 
tio månaderna 2016. 
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Kvalitetsredovisningen som lämnades i november 2016 skedde således innan fjolårets 
alla studieresultat var kända. Den redovisning som nu överlämnas till Viadidakt-
nämnden kan därför ses som ett komplement till den tidigare redovisningen. Genom 
föreliggande redovisning kommer förvaltningens rapportering också i fas med den plan 
som Viadidaktnämnden beslutat.

I jämförelse med den rapportering som lämnades i november 2016 omfattar 
redovisningen nu också särskild utbildning för vuxna, för vilken Viadidaktnämnden är 
huvudman. Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med 
utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 
De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka 
sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 
Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. 
Detta verksamhetsområde utgör således en väsentlig del av Viadidaktnämndens 
uppdrag och kommer framöver att ingå i den årliga kvalitetsredovisningen.

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akt
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Inledning
Den kommunala vuxenutbildningen inom Viadidakt Vuxnas lärande omfattar svenska för 
invandrare, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna. 
Verksamheten styrs av nationella och lokala styrdokument såsom skollag, förordningar, 
läroplaner, kursplaner och kommunplan. 

Viadidakt upprättar årligen en kvalitetsredovisning för Vuxnas lärande, som en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen. Syftet med det systematiska 
kvalitetsarbetet är ytterst att öka elevernas måluppfyllelse och tillgodose en trygg och effektiv 
studiemiljö. Kvalitetsarbetet omfattar alla studerande, oavsett om verksamheten bedrivs i egen 
regi med platsbunden verksamhet, på distans eller utförs av någon extern anordnare på 
entreprenad.

Denna redovisning, avseende helåret 2016, inleds med en övergripande beskrivning av 
strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet inom Vuxnas lärande. Därefter följs 
verksamhetens resultat för 2016 upp och analyseras. Utifrån detta beskrivs prioriterade 
förbättringsåtgärder för 2017. Åtgärderna är i stort desamma som de som fastställdes i den 
kvalitetsredovisning Viadidaktnämnden behandlade i november 2016. Beskrivningen omfattar 
därför även en kortfattad lägesrapport över arbetet med åtgärderna.

Strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet
Det systematiska kvalitetsarbetet strävar mot att uppfylla de nationella och lokala målen för 
vuxenutbildningen och är utformat enligt Skolverkets allmänna råd;

1. Följa upp studieresultat och måluppfyllelse relaterat till nationella mål samt elevernas 
upplevelse av skolsituation och förhållanden i verksamheten

2. Analysera och bedöma utvecklingsbehov med 
prioriterade förbättringsområden

3. Planering av konkreta aktiviteter med 
utvärderingsbara effektmål för att säkerställa 
resultat av genomförda åtgärder

4. Strategi och ansvarsfördelning för genomförande 
av beslutade aktiviteter    

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från eleverna i 
verksamheten med fokusering på lärmiljö och 
undervisningssituationer samt övriga förhållanden 
som påverkar eleverna på skolan. 

Förutsättningar skapas för dialog mellan pedagoger på arbetslagsnivå i syfte att lyfta fram 
erfarenhetsutbyte kring arbetet med eleverna och samarbetet mellan pedagoger som en 
framgångsfaktor. En systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat utgör 
grunden för verksamhetens förbättringsarbete. 
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Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet baseras på bred delaktighet bland personal och 
elever. Arbetet är strukturerat utifrån ett årshjul med tydligt avgränsade processteg, där de 
aktiviteter som ingår är inplanerade i skolans kalendarium. 
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Uppföljning och analys av studieresultat
I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att följa upp och dokumentera elevernas studieresultat 
inom utbildningen. För att följa upp elevernas kunskapsutveckling har statistikunderlag tagits 
fram för de senaste tre årens studieresultat. All personal på skolan har varit delaktiga i att 
genomföra en betygsanalys med fördjupning inom samtliga ämnesområden. Processdialog har 
genomförts inom varje arbetslag och ämnesövergripande för att belysa helheten utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv i betygsanalysen. Analysen har även inkluderat en betygsanalys och 
analys av genomströmning för den undervisning som genomförs på entreprenad av annan 
aktör. 

Betygsresultaten för åren 2014-2016 som analysen utgår från redovisas i bilaga till detta 
dokument.

Svenska för invandrare
Svenska för invandrare (SFI) består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C 
och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på 
vilken studieväg de ingår i.

Verksamhetsvolymer

Antal studerande inom SFI den 31 december 2016.

Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker
Etableringselever Kvinnor Män Etableringselever Kvinnor Män Etableringselever Kvinnor Män

384 203 181 298 153 145 86 50 36
Övriga Kvinnor Män Övriga Kvinnor Män Övriga Kvinnor Män

113 44 69 103 37 66 10 7 3

497 247 250 401 190 211 96 57 39

Resultat

Andelen elever som fullföljer kurser och uppnår kunskapsmålen är sjunkande. Utvecklingen 
är generell för samtliga studievägar. Generellt sett uppvisar elever betyg E i grupper inom 
studieväg 2. Elever inom studieväg 3 klarar sig bäst och har minst avbrott. Dessa elever 
uppnår även generellt högre betyg.

Analys

Utbildningstakten bedöms som en orsak till de sjunkande kunskapsresultaten. Generellt sett 
tar sig eleverna snabbare igenom kurserna, men når inte samma kunskapsnivå som tidigare. 
De sjunkande resultaten bedöms också bero på att ett ökat antal elever avbrutit sina studier, 
vilket då betraktas som att man inte når kunskapsmålen. Orsaken till att fler elever avbrutit 
sina studier i förtid tycks vara ett gynnsamt arbetsmarknadsläge. Under 2016 har enligt 
uppgifter från Arbetsförmedlingen ett relativt stort antal personer med etableringsplan erhållit 
arbete. Då det är ca 250 aktiva elever inom SFI med etableringsplan varje månad innebär det 
att det ökade antalet avbrott kan förklaras av att fler elever haft möjlighet att börja arbeta. Det 
är framförallt elever inom senare delen av studieväg 2 och 3 som avslutat sina studier i förtid. 
Detta är naturligt med utgångspunkt från att det är de eleverna kommit längs i sin utbildning 
och därmed är mest aktuella för erbjudande om anställning.
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Att eleverna generellt sett uppvisar betyg E inom studieväg 2 har till viss del en naturlig 
förklaring. Orsaken är att lärarna flyttar upp elever med goda resultat till studieväg 3 för att ge 
dem bättre möjligheter till stimulans och utveckling. Om eleverna stannat kvar i gruppen hade 
de kunnat nå ett högre betyg, vilket då hade visat sig i statistiken.
Att elever inom studieväg 3 generellt uppnår högre betyg har sin förklaring i att elever inom 
studieväg 1 och 2 inte har så lång studiebakgrund och därmed inte samma studievana som 
elever med akademisk bakgrund. Upplevelsen bland pedagogerna är att elever med låg 
utbildningsbakgrund har en lägre motivation i förhållande till elever med längre 
utbildningsbakgrund. Förhållandet utgör en utmaning för verksamheten med att möta upp 
eleverna med ett pedagogiskt innehåll som ökar motivationen att studera. Under 2017 
kommer en särskild pedagogisk inriktning att startas upp baserat på suggestopedi som metod 
för undervisning i svenska. Suggestopedi är en alternativ pedagogisk metod som betonar 
betydelsen av en positiv inlärningssituation där man lär sig med alla sinnen. Metodstöd 
kommer att utvecklas inom ramen för ett ESF-projekt tillsammans med Eskilstuna kommun.

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
Verksamheten består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 
som bedrivs på plats i Katrineholm och Vingåker eller som distansstudier. 

Verksamhetsvolymer

Antalet elever i vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå den 31 december 
2016.
Grundläggande vuxenutbildning
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
197 100 90 153 79 74 37 21 16

Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
437 225 200 335 170 165 90 55 35

Gymnasial vuxenutbildning
Platsbundna kurser som Viadidakt ger
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
154 73 81 125 59 66 29 14 15

Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
361 187 174 308 163 145 53 24 29

Distanskurser (ej yrkesvux)
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
213 132 81 177 109 68 36 23 13

Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
338 206 132 283 172 111 55 34 21

Kurser inom yrkesvux
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
177 111 66 150 92 58 27 19 8

Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
487 289 198 416 240 176 71 49 22

Kurser inom lärlingsutbildning
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
7 1 6 6 1 5 1 0 1

Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
11 2 9 10 2 8 1 0 1
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Grundläggande vuxenutbildning
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
197 100 90 153 79 74 37 21 16
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437 225 200 335 170 165 90 55 35
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Platsbundna kurser som Viadidakt ger
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
154 73 81 125 59 66 29 14 15

Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
361 187 174 308 163 145 53 24 29

Distanskurser (ej yrkesvux)
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
213 132 81 177 109 68 36 23 13

Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
338 206 132 283 172 111 55 34 21

Kurser inom yrkesvux
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
177 111 66 150 92 58 27 19 8

Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
487 289 198 416 240 176 71 49 22

Kurser inom lärlingsutbildning
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
7 1 6 6 1 5 1 0 1

Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
11 2 9 10 2 8 1 0 1

Fördjupad analys har genomförts av elevernas studieresultat inom kommunal vuxenutbildning 
med fokusering kring utvalda ämnesområden för platsbunden utbildning i Katrineholm och 
Vingåker. 

Svenska 

Resultat

Ämnesområdet visar en negativ utveckling över tid. Studieresultaten har generellt sett sjunkit 
och det har medfört att en ökad andel elever inte uppnår de nationella kursmålen. Det är 
framför allt män som visar en negativ betygsutveckling.

Analys

Flera av de elever som erhållit betyget F är elever som inte hunnit bli klara med sina kurser. 
Bedömningen är att eleverna behöver längre tid. För att komma tillrätta med detta bör 
kurstidsplaneringen individanpassas i större utsträckning. Skolverket har tagit fram nya 
delkurser som ger stöd för planering av verksamheten. Skolans pedagoger har även fått 
tillgång till Skolverkets bedömningsportal som ger stöd för bedömning av elevernas 
kunskaps-utveckling och studieplanering.

Svenska som andraspråk

Resultat

Studieresultaten har generellt sett sjunkit med konsekvensen att en ökad andel elever inte 
uppnår de nationella kursmålen. Det är framför allt elever på grundläggande nivå som visat en 
negativ betygsutveckling över tid. Under hösten visar även studieresultaten på gymnasial nivå 
en negativ kunskapsutveckling.

Analys

Åtgärder har genomförts som indikerar en förbättring av studieresultaten. Dialog förs även 
kring ett alternativt upplägg med inriktning mot intensivstudier inom Svenska som andraspråk 
som en förutsättning för vidare studier inom andra ämnesområden. Andra kommuner i 
närområdet har genomfört detta upplägg med positiva resultat. 

Matematik

Resultat

Studieresultaten inom matematik visar en varierande utveckling över tid och det är därmed 
svårt att fastställa någon tydlig trend. På grundläggande nivå uppvisar eleverna goda resultat 
och en positiv kunskapsutveckling och det finns elever som uppvisar mycket goda kunskaper. 
På gymnasial nivå är utvecklingen stabil över tid, men kunskapsresultaten behöver förbättras 
relaterat till studier på grundläggande nivå.
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Analys

En inriktning som kan få positiv effekt är intensivstudier inom svenska som andraspråk, vilket 
kan ge eleverna bättre förkunskaper att hantera matematiska beräkningar som är baserade på 
läsförståelse.

Engelska

Resultat

Studieresultaten i engelska visar en varierande utveckling över tid, trenden visar dock en 
negativ utveckling av studieresultaten. På grundläggande nivå är utvecklingen stabil över tid, 
men kunskapsresultaten behöver förbättras. På gymnasial nivå har studieresultaten sjunkit 
under 2016. Det är många elever som uppvisar ett studieresultat där de precis når upp till 
kunskapskraven.

Analys

Analys av studieresultaten visar att elever som studerar engelska kombinerat med SFI visar 
sämre studieresultat. Det kan vara en följd av att det är svårt att kombinera studierna där 
inlärning av ett nytt språk tar huvuddelen av elevens uppmärksamhet. 

Samhällsorienterande ämnen 

Resultat

Inom ämnesområdena historia och religion är utvecklingen av kunskapsresultaten stabil över 
tid. Det är en relativt liten elevgrupp så utfallet för varje elev får relativt stor betydelse för 
resultaten som helhet. Kunskapsresultaten varierar mycket inom elevgruppen och det finns 
elever som uppvisar mycket goda resultat. Ämnet samhällskunskap uppvisar mycket goda 
resultat och trenden visar en positiv utveckling över tid.   

Analys

Resultatutvecklingen är positiv och visar att inriktningen för verksamheten följer ambitionen 
att skapa goda förutsättningar för lärande. 

Naturkunskap

Resultat

Studieresultaten i naturkunskap visar en varierande utveckling över tid och det är därmed 
svårt att fastställa någon tydlig trend. Studieresultaten har sjunkit något under det senaste året 
med konsekvensen att en ökad andel elever inte uppnår de nationella kursmålen. Elever som 
inte uppvisat betygsgrundande underlag har ökat. Det är framförallt studier på gymnasial nivå 
som visar en negativ utveckling.

Analys

Många av de elever som inte lyckats uppnå kunskapsmålen har hög frånvaro. Flera av 
eleverna läser flera ämnen samtidigt och till följd av schemakrockar påverkas elevernas 
närvaro. En hög andel av eleverna har också kombinerat sina studier med arbete. 
Sammantaget finns det flera faktorer som behöver påverkas för att förbättra elevernas 
studieresultat.
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Särskild utbildning för vuxna
Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning och 
förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att 
utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska 
vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras.

Inriktning för att förverkliga målen

 Erbjuda kurser som kan stärka olika delar i ett gott liv. Vi utgår från elevernas behov 
genom marknadsundersökning, aktuell forskning, kontakter med andra aktörer (omsorgen 
daglig verksamhet, boende, Vinka in, Viadidakts arbetsmarknad, gymnasiesärskolan, 
m.fl.), elevernas övriga nätverk (kontaktpersoner, gode män, anhöriga, m.fl.) Kurserna 
utformas tematiskt men utgår alltid från Skolverkets kursplaner.

 Stärka nätverken kring den enskilde eleven: Påverka strukturer, personer och nätverk 
runt eleven, skapa nya kontakter både för eleven och för skolan.

 Omvärldsanalys och nätverkande kring organisation och tjänster, internt samarbete. 
Marknadsföring. Nätverk och kontakter externt, benchmarking 

 Kompetensutveckling: Individuellt men också sådant som kan komma hela 
organisationen till del.

Verksamhetsvolymer

Antal elever sinom särskild utbildning för vuxna den 31 december 2016.

Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker
Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män

35 22 13 31 20 11 4 2 2
Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män

39 21 18 32 18 14 7 3 4

Genomförda kurser 2016

Kursutbud
Verksamhetspoäng 
enligt kursplan

Antal 
deltagare 

Genomförda 
verksamhetspoäng

Böcker och andras berättelser                             15               4                            60
Din släkt och din historia                             20               4                            80
Ett hälsosamt liv                             25               3                            75
Gör din mobil SMART                             20               3                            60
Klivet våren                           150               5                          730
Klivet hösten                           150               8                          920
Kommunikation K1                             25               3                            75
Kommunikation K2                             25              4                            95
Kommunikation V1                             25              2                            45
Kommunikation V2                             20              2                            40
Svenska som andraspråk                             40              1                            40
Summa                           515            39                       2 220
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Analys

I förhållande till kursutbudet har de genomförda kurserna varit relativt få, men alla som sökt 
har erbjudits en plats på någon kurs även om det inte varit förstahandsval.

Målet för utbildningen är att stärka individens ställning i arbets- och samhällslivet samt främja 
individens personliga utveckling. Elevens studieresultat genom betyg är därmed inte i 
huvudfokus på det sätt som är förhållandet för vuxenutbildningen i övrigt.   

För att det ska få effekt behöver också nätverken runt individerna vara involverade och stödja 
utvecklingen. Kunskaper och erfarenheter från utbildningen ska fortsätta utvecklas när man 
slutat skolan, såväl för dagen som efter kursens slut. En viktig uppgift är att hitta goda 
samverkansformer med elevens nuvarande nätverk.

En utvärdering av verksamheten sker efter varje enskilt lektionspass genom en enklare 
utvärdering av elevernas upplevelse av passet. 
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Samlad nulägesanalys
Elevernas studieresultat har analyserats bland skolans personal. Ett antal omständigheter har 
uppmärksammats i processdialogen och lyfts fram som förbättringsområden. 

Studieavbrott

Det finns ett behov att se över rutiner för frånvarorapportering till lärare för att kunna reagera 
på frånvaron tidigare och fånga upp eleverna innan de gör avbrott eller blir avskrivna. Detta är 
nödvändigt för att veta vilka åtgärder som ska vidtas för att motverka studieavbrott.

I syfte att motverka avbrott behöver verksamheten hitta flexibla lösningar för att möta upp 
elever som av olika orsaker inte kan inte kan delta i undervisning under dagtid.

Studiemiljö

Eleverna bör ha tillgång till en trevlig, stimulerande, lugn och tyst arbetsplats vid en dator för 
sina studier även utanför lektionstid. Eleverna har efterfrågat en cafeteria där de kan uppehålla 
sig mellan lektionspass. Det har varit olyckligt att cafeteria och studierum är i samma lokal. 
För att komma tillrätta med problematiken har en elevcafeteria inrättats.  

Det finns dock ett fortsatt behov av en ”studieverkstad” där skolans pedagoger erbjuder ett 
riktat stöd till eleverna, gemensamma utrymmen för samtal och möten. Lokalåtgärder pågår 
för att skapa förutsättningar för inrättande av en ”studieverkstad” som är bemannad med 
skolans pedagoger.  

Undervisning och pedagogiska metoder

Kollegialt lärande genom att delge varandra det man redan gör som är framgångsrikt ska 
utvecklas. Detta omfattar att organisera former för samarbete mellan pedagoger där lärare är 
med på varandras lektioner och tar del av varandras metoder. Genom att auskultera hos 
varandra förbättras möjligheterna att ge varandra stöd i det pedagogiska arbetet och dela 
erfarenheter med varandra. 

Pedagogisk miljö

En genomgående tanke som diskuterats bland pedagogerna är hur en röd tråd kan etableras i 
elevens utbildning. Det är också viktigt att tydliggöra vad som förväntas av eleverna för att de 
ska nå kursmålen, samt vilka krav eleverna kan rikta gentemot skolan för att de ska få goda 
förutsättningar att nå kunskapsmålen.

Kursupplägg behöver ses över med inriktningen att i möjligaste mån undvika schemakrockar. 
Detta behöver kombineras med ökad tydlighet gentemot eleverna redan vid ansökan om vilka 
kurser och utbildningsvägar som generellt krockar med varandra i planeringen.

Det är viktigt att inte låta elever gå vidare till nästa nivå för tidigt. För att klara nästa nivå bör 
eleverna ha ett högre betyg än E. Detta medför en långsammare studietakt för en del av 
eleverna och riktade stödinsatser. 

Lärarledda platsbundna lektioner är viktigt för måluppfyllelsen. En del elever läser sina kurser 
inom skolans stödgrupp Loftet. Lärarna behöver tid för att träffa och handleda eleverna på 
Loftet. Ämneslärarna och pedagoger inom Loftet behöver också tid för att träffas och lägga 
upp undervisningsplanering för eleverna. Stödinsatser för att stärka eleverna kring strategier 
för planering och studieteknik.
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Önskemål har framförts om heldagsundervisning för eleverna inom SFI. För att nå en positiv 
progression i sin utveckling är bedömningen att eleverna har behov av sammanhållna 
aktiviteter med ett tydligt syfte och inriktning. I Vingåker har studier på heltid genomförts på 
prov för att kunna utvärdera effekterna av en sammanhållen aktivitet för eleverna fokuserat på 
studier.  

Flexibilitet och digitalisering

Baserat på nämndens beslut om en strategi för digitalt och flexibelt lärande pågår ett 
processarbete med framtagande av en konkret planering. I planeringen formuleras konkreta 
utvärderingsbara utvecklingsmål avseende elevernas förmågor och pedagogernas digitala 
kompetens. 

Samordning med andra aktörer

För etableringselever är det viktigt att ta hänsyn till elevens hela situation. Därför behöver 
verksamheten vidareutveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och övriga 
etableringsaktörer. Under hösten har ett samarbete utvecklats där Vuxnas lärande initialt 
fokuserat på att kartlägga rutiner med målsättningen att utöka möjligheter till samplanering av 
verksamheter. Personal från verksamheterna har träffats för att lära känna varandra och 
utveckla former för ett konkret samarbete kring aktiviteter. Inriktningen för planering av SFI 
har förändrats så att verksamheten i utökat utsträckning baseras på elevens etableringsplan 
som upprättats av Arbetsförmedlingen. 

Samarbete med biblioteket 

Då det är kostsamt för elever att köpa kurslitteratur bör ett samarbete med biblioteket kring 
lån av läromedel undersökas vidare.

Nätverkskontakter utvecklas till konkreta samarbeten inom särskild utbildning för vuxna

Det finns en ambition att kunna utveckla och formalisera samverkan med habiliteringen och 
Vård och omsorgsförvaltningen kring särskild utbildning för vuxna i konkreta projekt och 
utbildningar. 

Särskild utbildning för vuxna - En del av ”Vuxnas lärande” 

Det finns behov att fortsätta att utveckla en helhetssyn kring vuxenutbildningen utifrån en 
sammanhållen inriktning för verksamheten. En konkret åtgärd kan vara att skapa en tvärgrupp 
med representanter från varje kurs som får ett samordnande uppdrag för ”skolgemensamma” 
frågor som studiemiljö, tillgänglighet, rutiner, gemensamma aktiviteter, mm. Under året har 
åtgärder vidtagits för att förbättra lokalintegreringen med den övriga vuxenutbildningen.
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Förbättringsåtgärder 2017
De förbättringsåtgärder som anges i denna kvalitetsredovisning är i stort sett desamma som de 
som ingick i den redovisning Viadidaktnämnden behandlade i november 2016. Beskrivningen 
omfattar därför även en kortfattad lägesrapport över arbetet med åtgärderna. En fördjupad 
planering har framtagits i samarbete med förstelärarna för att konkretisera aktiviteter kopplade 
till de prioriterade förbättringsåtgärderna. 

Studieverkstad

Inrättande av en ”studieverkstad” med pedagoger för riktat stöd till skolans elever. En arena 
för samtal och möten mellan elever och pedagoger utöver ordinarie undervisning. Organiserat 
med ansvarig personal på plats när studion är öppen och att övrig personal stärker upp genom 
att vara tillgängliga på plats enligt ett fastställt schema.

Lokalåtgärder pågår för inrättande av fysisk plats för studieverkstad. Genomförandet planeras 
att vara avslutade under våren. 

Platsbunden handledning 

Erbjuds elever som studerar på distans i syfte att öka måluppfyllelsen och understödja 
elevernas möjligheter att fullfölja sina studier. Handledningen organiseras som ett konkret 
uppdrag för skolans pedagoger och ingår i tjänsteplaneringen.

Vissa elever får handledning vid distansstudier och när de läser en udda kurs som inte kan ges 
i grupp på grund av för få studerande. Handledningen behöver dock utvecklas mer 
strukturerat för distanselever. På sikt skulle även gruppundervisningen kunna ske via 
datorkontakt och handledningsträffar, även i vanliga ämnen.

Genomförs studieverkstaden som planerat erbjuds handledningen där.

Stöd i studieteknik 

Riktat både till elever som läser platsbundet på skolan och elever som läser på distans. 
Stödinsatser för att stärka eleverna kring strategier för planering och studieteknik. Information 
behöver också förtydligas till eleverna om hur studieprocessen ser ut.

Planering pågår för utformning av en organiserad kurs i studieteknik som grund inför för-
djupade ämnesstudier. Genomförande planeras inför hösten.   

Resursstöd

Riktat resursstöd till pedagoger inom ämnesområden med bristande måluppfyllelse och 
studieresultat. 

En specialpedagog är anställd med fokus på riktat elevstöd inom SFI. I tjänstefördelningen för 
våren har särskilda resurser riktats specifikt till ämnesområden med bristande måluppfyllelse.

Avhopp kan stävjas genom regelbundna konferenser för uppföljning av elevernas 
studieresultat. Där planeras vilka elever som lärare och vägledare behöver följa upp med 
enskilda samtal.
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Schemaupplägg och kursplanering

Se över kursupplägg med inriktning att i möjligaste mån undvika schemakrockar. Förbättrad 
tydlighet gentemot eleverna redan vid ansökan vilka kurser och utbildningsvägar som 
generellt krockar med varandra i planeringen.  

Schemakrockarna har blivit färre för eleverna, men det är fortfarande ett bekymmer.

Dialog har förts kring SFI-elevernas övergång till grundläggande svenska skulle kunna lyckas 
ännu bättre om de inte läser andra ämnen samtidigt. Detta skulle kunna hanteras genom att 
organisera studier på grundläggande nivå så att de inleds med svenska som andraspråk som en 
intensivkurs. 

SFI-undervisning 

Bedömningen är att eleverna har behov av sammanhållna aktiviteter med ett tydligt syfte och 
inriktning. Heldagsundervisning för eleverna inom SFI har genomförts på försök i Vingåker. I 
kontakt med Arbetsförmedlingen förs dialog kring utvecklade former för samverkan och 
planering av aktiviteter baserat på elevens etableringsplan.   

En introduktionskurs inom SFI har också införts med positivt resultat. Syftet är att genom 
denna redan från starten säkerställa att eleverna hamnar på rätt nivå. Genom detta kan deras 
studier bli effektivare och risken för avhopp på grund av att eleven placerats i fel grupp 
begränsas. Erfarenheten bland personal inom SFI är att det var en lyckad satsning. Efter 
mindre justeringar av planeringen förväntas ännu bättre resultat. 

Vidare ha gemensamma nationella prov gett mera lugn för både lärare och studerande.

Auskultation och kollegialt lärande

Planerad auskultation bland skolans pedagoger följt av pedagogiska diskussioner i syfte att 
utveckla en kvalitativ undervisning baserad på beprövad erfarenhet. Lärare är med på 
varandras lektioner och tar del av varandras metoder. Kollegialt lärande genom att delge 
varandra det man gör som är framgångsrikt. Dialog kring strategier för undervisning, ämnen 
och läromedel. Utrymme skapas även för att utföra det tillsammans. 

Långsiktigt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse

Insatser genomförs för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt styrdokumenten med en 
undervisning baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Inriktningen för det fortsatta arbetet är att driva ett långsiktigt utvecklingsarbete för att 
påverka kvaliteten i lärandet för ökad måluppfyllelse. 

Samarbete har inletts med Specialpedagogiska skolmyndigheten kring kompetensutveckling 
för pedagoger och studievägledare kring att göra verksamheten tillgänglig för vuxna med 
olika former av funktionsnedsättning. Fokusering kommer även att läggas på anpassning av 
elevernas förutsättningar för studier med stöd av kompensatoriska hjälpmedel.  

Digital avbrottsanmälan

Ett digitalt verktyg ska utvecklas för att kartlägga och analysera orsaker till studieavbrott, 
vilket är nödvändigt för att planera åtgärder för att minska studieavbrott. 
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Flexibilitet och digitalisering

Fastställande av en konkret planering baserat på nämndens strategibeslut.

Effektmål
För att säkerställa resultat av planerade förbättringsåtgärder är det viktigt att utforma konkreta 
utvärderingsbara mål för att kunna jämföra tillstånd innan och efter genomförda åtgärder. 
Dessa mål har utformats i form av följande effektmål. 

 Ökad måluppfyllelse i form av förbättrade studieresultat 

 Minskad andel elever som avbryter sina studier

 Elevernas upplevelse av effektiv kursplanering för att kunna fullfölja sina studier har ökat 

Utvärdering av genomförda åtgärder 
Utvärdering av genomförda förbättringsåtgärder kommer dels att ske genom att följa upp och 
analysera elevernas studieresultat. En ny enkätundersökning riktad till skolans elever kommer 
dessutom att genomföras under hösten, med bred dialog kring upplevda förhållanden bland 
elever och medarbetare på skolan. 

Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras i den årliga kvalitetsredovisningen som 
delges nämnden under våren 2018.
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Svenska för invandrare

Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2016 Skolår 2016
Helår Helår Våren Hösten Helår

Studieväg 1 59 % Studieväg 1 64 % Studieväg 1 24 % Studieväg 1 10 % Studieväg 1 34 %
SFI, kurs A 40 % SFI, kurs A 45 % SFI, kurs A 12 % SFI, kurs A 3 % SFI, kurs A 15 %
Mål 26 65 Mål 39 87 Mål 10 83 Mål 2 67 Mål 12 80
Avbrott 14 35 Avbrott 6 13 Avbrott 2 17 Avbrott 1 33 Avbrott 3 20

SFI, kurs B 19 % SFI, kurs B 19 % SFI, kurs B 12 % SFI, kurs B 7 % SFI, kurs B 19 %
Mål 9 47 Mål 9 47 Mål 4 33 Mål 2 29 Mål 6 32
Avbrott 10 53 Avbrott 10 53 Avbrott 8 67 Avbrott 5 71 Avbrott 13 68

Studieväg 2 211 % Studieväg 2 354 % Studieväg 2 178 % Studieväg 2 84 % Studieväg 2 262 %
SFI, kurs B 161 % SFI, kurs B 244 % SFI, kurs B 94 % SFI, kurs B 49 % SFI, kurs B 143 %
Mål 122 76 Mål 112 67 Mål 68 72 Mål 21 43 Mål 89 62
Avbrott 39 24 Avbrott 55 33 Avbrott 26 28 Avbrott 28 57 Avbrott 54 38

SFI, kurs C 50 % SFI, kurs C 110 % SFI, kurs C 84 % SFI, kurs C 35 % SFI, kurs C 119 %
E 40 80 E 39 41 E 47 56 E 10 29 E 57 48
Avbrott 10 20 Avbrott 55 59 Avbrott 37 44 Avbrott 25 71 Avbrott 62 52

Studieväg 3 172 Studieväg 3 361 % Studieväg 3 169 % Studieväg 3 143 % Studieväg 3 312 %
SFI, kurs C 65 SFI, kurs C 155 % SFI, kurs C 91 % SFI, kurs C 67 % SFI, kurs C 158 %
Mål 41 63 Mål 142 92 Mål 75 82 Mål 47 70 Mål 122 77
Avhopp 24 37 Avbrott 13 8 Avbrott 16 18 Avbrott 20 30 Avbrott 36 23

SFI, kurs D 107 % SFI, kurs D 206 % SFI, kurs D 78 % SFI, kurs D 76 % SFI, kurs D 154 %
Mål 95 89 Mål 146 71 Mål 56 72 Mål 39 51 Mål 95 62
Avhopp 12 11 Avbrott 60 29 Avbrott 22 28 Avbrott 37 49 Avbrott 59 38

Totalsumma 442 % Totalsumma 692 % Totalsumma 371 % Totalsumma 237 % Totalsumma 608 %

Betyg 333 75 Betyg 493 71 Betyg 260 70 Betyg 121 51 Betyg 381 63
K 184 77 K 256 69 K 118 68 K 48 46 K 166 60
M 149 73 M 237 73 M 142 72 M 73 55 M 215 65
Avhopp 109 16 Avhopp 199 29 Avhopp 111 30 Avhopp 116 49 Avhopp 227 37
K 54 23 K 113 31 K 55 32 K 56 54 K 111 40
M 55 27 M 86 27 M 56 28 M 60 45 M 116 35
Total 442 Total 692 Total 371 Total 237 Total 608
K 238 54 K 369 53 K 173 47 K 104 44 K 277 46
M 204 46 M 323 47 M 198 53 M 133 56 M 331 54

Svenska

Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2016 Skolår 2016
Helår Helår Våren Hösten Helår
Svenska 53 % Svenska 58 % Svenska 31 % Svenska 20 % Svenska 51 %

Mål 46 87 Mål 42 72 Mål 18 58 Mål 13 65 Mål 31 61
K 26 K 28 K 13 K 6 K 19
M 20 M 14 M 5 M 7 M 12

Ej mål 7 13 Ej mål 16 28 Ej mål 13 42 Ej mål 7 35 Ej mål 20 39
K 3 K 7 K 4 K 5 K 9
M 4 M 9 M 9 M 2 M 11
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Svenska som andraspråk

Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2016 Skolår 2016
Helår Helår Våren Hösten Helår

SVA Grund 38 % SVA Grund 80 % SVA Grund 39 % SVA Grund 86 % SVA Grund 125 %

Mål 30 79 Mål 43 54 Mål 21 54 Mål 64 74 Mål 85 68
K 17 K 23 K 12 K 34 K 46
M 13 M 20 M 9 M 30 M 39

Ej mål 8 21 Ej mål 37 46 Ej mål 18 46 Ej mål 22 26 Ej mål 40 32
K 3 K 17 K 9 K 10 K 19
M 5 M 20 M 9 M 12 M 21

SVA Gy 121 % SVA Gy 86 % SVA Gy 37 % SVA Gy 15 % SVA Gy 52 %

Mål 94 78 Mål 63 73 Mål 30 81 Mål 8 53 Mål 38 73
K 76 K 44 K 14 K 5 K 19
M 18 M 19 M 16 M 3 M 19

Ej mål 27 22 Ej mål 23 27 Ej mål 7 19 Ej mål 7 47 Ej mål 14 27
K 20 K 15 K 3 K 2 K 5
M 7 M 8 M 4 M 5 M 9

Matematik

Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2016 Skolår 2016
Helår Helår Våren Hösten Helår

Grundnivå 25 % Grundnivå 73 % Grundnivå 29 % Grundnivå 63 % Grundnivå 92 %

Mål 21 84 Mål 58 79 Mål 25 86 Mål 54 86 Mål 79 86
K 13 K 37 K 12 K 34 K 46
M 8 M 21 M 13 M 20 M 33

Ej mål 4 16 Ej mål 15 21 Ej mål 4 14 Ej mål 9 14 Ej mål 13 14
K 2 K 9 K 2 K 3 K 5
M 2 M 6 M 2 M 6 M 8

Gymnasial 79 % Gymnasial 176 % Gymnasial 71 % Gymnasial 47 % Gymnasial 118 %

Mål 52 66 Mål 122 69 Mål 47 66 Mål 25 53 Mål 72 61
K 31 K 71 K 24 K 14 K 38
M 21 M 51 M 23 M 11 M 34

Ej mål 27 34 Ej mål 54 31 Ej mål 24 34 Ej mål 22 47 Ej mål 46 39
K 17 K 35 K 12 K 12 K 24
M 10 M 19 M 12 M 10 M 22
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Engelska

Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2016 Skolår 2016
Helår Helår Våren Hösten Helår
Grundnivå 165 % Grundnivå 231 % Grundnivå 118 % Grundnivå 101 % Grundnivå 219 %

Mål 141 85 Mål 204 88 Mål 89 75 Mål 59 58 Mål 148 68
K 118 K 127 K 46 K 28 K 74
M 23 M 77 M 43 M 31 M 74

Ej mål 24 15 Ej mål 27 12 Ej mål 29 25 Ej mål 42 42 Ej mål 71 32
K 18 K 19 K 22 K 23 K 45
M 6 M 8 M 7 M 19 M 26

Gymnasial 92 % Gymnasial 90 % Gymnasial 46 % Gymnasial 30 % Gymnasial 76 %

Mål 70 76 Mål 62 69 Mål 35 76 Mål 17 57 Mål 52 68
K 46 K 39 K 16 K 9 K 25
M 24 M 23 M 19 M 8 M 27

Ej mål 22 24 Ej mål 28 31 Ej mål 11 24 Ej mål 13 43 Ej mål 24 32
K 14 K 14 K 4 K 7 K 11
M 8 M 14 M 7 M 6 M 13

Samhällsorienterande ämnen 

Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2016 Skolår 2016
Helår Helår Våren Hösten Helår
Historia 45 % Historia 38 % Historia 18 % Historia 9 % Historia 27 %

Mål 30 67 Mål 28 74 Mål 11 61 Mål 5 56 Mål 16 59
K 22 K 17 K 5 K 3 K 8
M 8 M 11 M 6 M 2 M 8

Ej mål 15 33 Ej mål 10 26 Ej mål 7 39 Ej mål 4 44 Ej mål 11 41
K 9 K 5 K 2 K 2 K 4
M 6 M 5 M 5 M 2 M 7

Religionskunskap 53 % Religionskunskap 32 % Religionskunskap 16 % Religionskunskap 4 % Religionskunskap 20 %

Mål 39 74 Mål 21 66 Mål 10 63 Mål 3 75 Mål 13 65
K 32 K 13 K 8 K 3 K 11
M 7 M 8 M 2 M 0 M 2

Ej mål 14 26 Ej mål 11 34 Ej mål 6 38 Ej mål 1 25 Ej mål 7 35
K 7 K 8 K 3 K 1 K 4
M 7 M 3 M 3 M 0 M 3

Samhällskunskap 102 % Samhällskunskap 133 % Samhällskunskap 64 % Samhällskunskap 41 % Samhällskunskap 105 %

Mål 72 71 Mål 106 80 Mål 54 84 Mål 31 76 Mål 85 81
K 51 K 75 K 28 K 20 K 48
M 21 M 31 M 25 M 12 M 37

Ej mål 30 29 Ej mål 27 20 Ej mål 10 16 Ej mål 10 24 Ej mål 20 19
K 15 K 13 K 5 K 7 K 12
M 15 M 14 M 5 M 3 M 8
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Naturkunskap

Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2016 Skolår 2016
Helår Helår Våren Hösten Helår
Naturkunskap 116 % Naturkunskap 79 % Naturkunskap 50 % Naturkunskap 28 % Naturkunskap 78 %

Mål 70 60 Mål 41 52 Mål 22 44 Mål 15 54 Mål 37 47
K 56 K 29 K 15 K 9 K 24
M 14 M 12 M 7 M 6 M 13

Ej mål 46 40 Ej mål 38 48 Ej mål 28 56 Ej mål 13 46 Ej mål 41 53
K 23 K 26 K 15 K 6 K 21
M 23 M 12 M 13 M 7 M 20
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anders Jansson 

Viadidaktnämnden

Antagande av Strategi för högre studier vid Campus 
Viadidakt 2017-2018 
Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden antar föreslagen Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt 
2017-2018.

Sammanfattning av ärendet
Viadidaktnämnden gav vid sitt sammanträde den 5 december 2016 förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en strategi för att öka invånarnas möjligheter till högre studier och 
därmed bidra till en höjd utbildningsnivå i Katrineholms och Vingåkers kommuner. 

I beslutet angavs vidare att en sådan strategi för perioden 2017-2018 ska presenteras 
vid Viadidaktnämndens möte den 24 april 2017. Uppdraget motiverades bland annat 
utifrån att utbildningsnivån i Sörmland är lägre än genomsnittet i riket, samtidigt som 
nivån inom KFV-regionen är lägre än snittet i länet. I både Katrineholms och 
Vingåkers kommunplaner finns också målformuleringar kring höjd utbildningsnivå.

Viadidakt överlämnar nu ett förslag till Strategi för högre studier vid Campus 
Viadidakt 2017-2018 

Ärendets handlingar
 Strategi för högre studier vid Campus Viadidakt 2017-2018
 

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akt
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Syfte 
Dagens samhälle ställer allt högre krav på kunskap och kompetens.  En prioriterad 
uppgift för Viadidakt är att utveckla förutsättningarna att läsa högre studier från 
hemorten. Detta ska ge fler invånare möjlighet till utbildning, men också bidra till 
att man förblir boende i kommunen efter studierna. I utvecklingen av 
verksamheten ska samverkan med utbildningsanordnare och andra aktörer, liksom 
en tydlig arbetsmarknadsanknytning, vara givna utgångspunkter. 

Strategins övergripande syfte är att främja målet om höjd utbildningsnivå i 
kommunen. 

Inriktning
Lärcenter för högre studier
Viadidakt ska genom att bedriva ett kommunalt lärcenter för högre studier, 
Campus Viadidakt, långsiktigt bidra till att höja utbildningsnivån i kommunen. 
Campus Viadidakt ska vara en mötesplats för alla som läser högre utbildning och 
erbjuda en bra studiemiljö med ändamålsenliga lokaler och utrustning. 
Verksamheten ska ge studerande ett stöd som sträcker sig från att kunna skriva en 
enskild tentamen i lärcentrets lokaler, till att läsa en hel utbildning från hemorten. 

Campus Viadidakt, med lokaler i Katrineholm och Vingåker, ska också vara ett 
bra stöd för utbildningsanordnare vid genomförande av utbildningar. 
Verksamheten ska även medverka till att skapa forum där studenter kan möta 
offentlig sektor, näringsliv och andra aktörer som behöver rekrytera. 

Utbildningstillfällen på hemorten utifrån arbetsmarknadens behov
Viadidakt ska genom en aktiv samverkan med olika utbildningsanordnare sträva 
efter att erbjuda möjlighet att läsa på högskola, universitet och yrkeshögskola 
platsförlagt till Campus Viadidakt.  I arbetet med att skapa sådana utbildnings-
tillfällen ska Viadidakt utgå från den lokala och regionala arbetsmarknadens 
behov. Förvaltningen ska därför löpande följa och analysera näringslivets och den 
offentliga sektorns långsiktiga behov av kompetensförsörjning. Analysarbetet ska 
ske i samverkan med övriga förvaltningar i Katrineholm och Vingåker, 
näringslivet, arbetsförmedlingen och andra aktörer. Campus Viadidakt ska på detta 
sätt vara en naturlig del av infrastrukturen för utbildning och arbetsliv. 

Öka rekryteringen till högre studier
Viadidakt ska aktivt sträva efter att öka rekryteringen till högre studier. Genom att 
informera om högre studier och vilket stöd Campus Viadidakt kan ge ska fler 
invånare stimuleras att läsa på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Arbetet 
med att bidra till ökad rekrytering till högre studier ska ske i samverkan med 
utbildningsanordnare, övriga förvaltningar i Katrineholm och Vingåker, 
näringslivet och andra aktörer.
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Uppföljning
Denna strategi ska vara en utgångspunkt i förvaltningens planering och arbete 
inom området högre studier. Arbetet utifrån strategin ska följas upp och 
rapporteras till Viadidaktnämnden inom ramen för Viadidakts ordinarie 
verksamhetsuppföljning i månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning. 

Vidare ska en särskild utvärdering av strategin göras av förvaltningen inför 2019. 
Denna ska ge Viadidaktnämnden underlag för att avgöra behovet av att fortsatt ha 
en strategi inom området och för att aktualitetspröva innehållet.
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Viadidaktnämnden

Viadidaktnämndens kvalitetspris 2017 
Ordförandes förslag till beslut
Viadidaktnämnden utser Ungdomstorget inom Viadidakt Arbetsmarknad till mottagare 
av Viadidaktnämndens kvalitetspris 2017.

Sammanfattning av ärendet
Viadidaktnämnden beslutade i december 2015 att inrätta ett årligt kvalitetspris för att 
stimulera Viadidakts verksamheter till att finna kvalitetsförbättrande åtgärder för att 
uppnå ökad måluppfyllelse (2015-12-14 § 38). Priset ska utgöra ett bevis/uppmuntran 
för ett framgångsrikt arbete som pågår. Mottagaren av priset ska också vara ett gott 
exempel och inspiration till övriga verksamheter. Prissumman om 10 000 kronor ska 
enligt beslutet användas till ändamål som främjar det fortsatta arbetet, såsom 
exempelvis studiebesök och utveckling i arbetet. 

Med utgångspunkt från det arbete som genomförts under det gångna året har tre 
nomineringar till mottagare av priset inkommit. Inkomna nomineringar avser området 
Vuxnas lärande, Ungdomstorget samt Sömnad och hantverk. 

Viadidaktnämndens presidium har bedömt att samtliga nomineringar är ytterst 
kvalificerade. Utifrån presidiets överläggningar föreslås Viadidaktnämnden besluta att 
dela ut 2017 års kvalitetspris till Ungdomstorget inom Viadidakt Arbetsmarknad.

 

Gunilla Magnusson (S)
Viadidaktnämndens ordförande

Beslutet skickas till:
Akt
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anders Jansson 

Viadidaktnämnden

Flytt av sammanträdesdag för Viadidaktnämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden beslutar att flytta nämndsammanträdet den 20 november 2017 till 
den 13 november 2017, samtidigt flyttas beredningen för presidiet från den 10 
november 2017 till den 23 oktober 2017.

Sammanfattning av ärendet
Viadidaktnämnden antog sammanträdesdagar för 2017 i november 2016 (2016-11-14 
§ 49). Det har visat sig att det beslutade sammanträdet i november kolliderar med ett 
sammanträde i Katrineholms komunfullmäktige. Viadidaktnämnden föreslås därför 
flytta sitt sammanträde den 20 november 2017 till den 13 november 2017. Med 
anledning av detta flyttas också presidieberedningen den 10 november 2017 till den 23 
oktober 2017. 
Sammanträdesplanen för 2017 blir med dessa förändringar enligt följande:

Månad VIAN
kl. 09:00 
följande 
datum

Anmärkning Beredning för 
presidiet
kl 08:30 
följande 
datum

Sammanträdeslokal

januari 27
februari 6 Årsredovisning för 

2016
Redovisning av 

genomförd 
internkontroll

KTS-salen

mars -
april 24 13 Arbetsmarknad, 

Värmbol
maj
juni 12 2 Åbrogården
juli
augusti 21 Underlag för 

övergripande plan 
med budget för 

2018-2020

11 KTS-salen

september 18 Delårsrapport för 
2017

8 Arbetsmarknad, 
Värmbol

oktober 23
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november 13 Sammanträdesdagar 
2018

24 Åbrogården

december 11 KTS-salen

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akt
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anna-Lena Ramstedt 

Viadidaktnämnden

Val av personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Viadidaktnämnden entledigar Anders Jansson från uppdraget som 

personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden, från och med den 1 maj 2017.

2. Viadidaktnämnden väljer Johan Haarala som nytt personuppgiftsombud för 
Viadidaktnämnden, från och med den 1 maj 2017.

3. Viadidaktnämnden uppdrar åt förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt att meddela 
Datainspektionen om Viadidaktnämndens val av personuppgiftsombud.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med personuppgiftslagen (1998:204) är att skydda människor mot att deras 
personliga integritet kränks genom behandling av deras personuppgifter. Respektive 
nämnd är personuppgiftsansvarig för sitt verksamhetsområde. 

Varje nämnd ska utse ett personuppgiftsombud. Personuppgiftsombudets ansvar är att 
hjälpa nämnden att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt 
och vid behov påpeka eventuella brister för nämnden. 

Personuppgiftsombudet ska också hjälpa registrerade att få rättelse när det finns 
anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. 
Det kan handla om att rätta till felaktiga uppgifter eller att helt ta bort någon från ett 
register. Det behöver dock inte vara ombudet som gör själva rättelsen. 

Bland personuppgiftsombudets uppgifter ingår vidare att föra en förteckning över 
nämndens behandlingar av personuppgifter. Val av personuppgiftsombud ska anmälas 
till Datainspektionen.

Johan Haarala är anställd vid Stab och service och It-samordnare inom Viadidakt.  
Förvaltningens bedömning är att detta är en fördel i rollen som personuppgiftsombud, 
då hanteringen av personuppgifter inom Viadidaktnämndens verksamhetsområde 
vanligen är helt eller delvis automatiserad. 

 

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akt
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Anders Jansson 

Viadidaktnämnden

Yttrande över remiss Parkeringsstrategi för Katrineholms 
kommun 
Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande gällande 
Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun och överlämnar det till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Parkeringsstrategi för 
Katrineholms kommun. Förslaget har remitterats till samtliga nämnder för att ge dessa 
en möjlighet att yttra sig. Svar på remissen ska ha inkommit senast den 28 april 2017.

Parkeringsstrategin behandlar parkeringsplatser och parkeringssituationen i centrala 
Katrineholm. Syftet med strategin är att på lång sikt minska efterfrågan av bilparkering 
genom ändrade resvanor. På kort sikt ska parkeringsstrategin leda till ett mer effektivt 
utnyttjande av befintligt parkeringsutbud samt öka utbudet av mer hållbara 
parkeringslösningar.

Viadidakt är positivt inställd till att en Parkeringsstrategi fastställs och tillstyrker 
förslaget. Vid utarbetandet av den konkreta parkeringsplanen, som ska utgå från 
strategin, vill dock förvaltningen att möjligheten till parkering för vuxenstuderande 
särskilt beaktas. I centrala Katrineholm har Viadidakt Vuxnas lärande verksamhet i 
Vita huset (Drottninggatan 18), Röda huset (Kungsgatan 19) och Kullbergska huset 
(Bievägen 1 B). Då verksamheten vänder sig till vuxenstuderande i både Katrineholms 
och Vingåkers kommuner är upptagningsområdet vidsträckt och vissa elever är 
beroende av bil som transportmedel för att ta sig till centrala Katrineholm.

Ärendets handlingar
 Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun, remiss 

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt
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