Årsredovisning 2011
GYMNASIESKOLA OCH
VUXENUTBILDNING

Verksamhet
Driftredovisning
Bokslut 2009

Bokslut 2010

Bokslut 2011

Budget 2011

2 390

3 122

4 127

2 614

Kostnader

-91 283

-94 778

-97 232

-99 978

Driftnetto

-88 893

-91 656

-93 105

-97 364

-6 234

-706

4 259

Bokslut 2009

Bokslut 2010

Bokslut 2011

Budget 2011

92

95,5

97,2

97,4

Antal helårsplatser, vuxenutbildning

105

86

72

102

Nettokostnad per helårsplats
vuxenutbildning (tkr)

53,2

49,5

51,7

52

Intäkter

Budgetavvikelse

Nyckeltal
Genomsnittlig kostnad per elev i
gymnasieskola (tkr)

Årets händelser
Under 2011 har IV-programmet avslutats och Introduktionsprogrammen påbörjats.
Under vårterminen ägnades mycket tid åt att förbereda övergången som trädde i kraft
under höstterminen. Efter beslut i Barn- och utbildningsnämnden kan kommunen erbjuda två av Introduktionsprogrammen; Individuellt alternativ och Preparandutbildning.
Under höstterminen har endast Individuellt alternativ bedrivits eftersom det var detta
som efterfrågades av eleverna.
Vårterminen 2011 var totalt 21 elever inskrivna på IV-programmet och höstterminen
var det 12. Sedan augusti 2011 har 8 elever avbrutit sin gymnasieutbildning. I och med
reglerna i den nya gymnasieskolan, att man inte som behörig utan synnerliga skäl får gå
på ett introduktionsprogram, har inte dessa kunnat tas emot, utan har flyttats till informationsansvaret/uppföljningen.
Höstterminen 2011 gick 19 % av eleverna på en fristående skola, vilket är en minskning
jämfört med höstterminen 2010 då 24 % gick i fristående skola.
Andelen elever som i första hand sökte ett studieförberedande program inför höstterminen 2011 var 85 %, resterande sökte ett yrkesförberedande program. Sökandet till
studieförberedande program har ökat sedan 2010, då det var 71 %. Ännu mer anmärkningsvärt är om man tittar på förändringen från 2009 då det bara var 64 % som sökte
studieförberedande program.
En av anledningarna till den stora ökningen mellan 2010 och 2011 till de studieförberedande programmen kan vara att man inte blir behörig till högskolan utan att göra
vissa tilläggsval på de yrkesförberedande programmen.
Vuxenutbildningen har fortsatt med två ansökningsdatum, ett per termin, för att få bättre
ekonomisk överblick och för att se till att rätt personer får utbildning.
Under 2011 var det 60 elever som läste svenska för invandrare (SFI), vilket var en minskning med 4 elever eller 6 % jämfört med 2010. På gymnasial vuxenutbildningsnivå
har det varit ca 72 heltidsplatser vilket var en ökning med 6 platser eller 9 % från 2010.
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Mål och måluppfyllelse
Verksamheterna ska genomsyras av ett aktivt värdegrunds- och likabehandlingsarbete
med nolltolerans mot kränkningar och mobbning.
Målet är uppfyllt.
Verksamheten har arbetat aktivt med värdegrunds- och likabehandlingsarbete i form av
livskunskap, mentorssamtal, eller när situationer och diskussioner har uppstått inom
området. All personal har varit goda förebilder för eleverna.

Ekonomi
Gymnasie- och vuxenutbildningen har totalt ett överskott på 4259 tkr jämfört med
budget.
Gymnasieskolan har ett överskott på +2 475 tkr. Snittersättningen till andra huvudmän
har varit lägre än vad som ursprungligen beräknades, vilket har samband med riksprislistan. Färre elever väljer yrkesförberedande program vilka är dyrare än högskoleförberedande.
Vuxenutbildningen har en positiv avvikelse mot budget på +1784 tkr. Avvikelsen beror
i huvudsak på att statsbidrag för yrkesinriktad utbildning varit större än vad som kunde
budgeteras.

Framtid
I den nya gymnasieskolan får behöriga elever inte längre komma in på Introduktionsprogrammen, tidigare IV-programmet, för att läsa upp betyg. Detta kan bli ett problem
för ett antal elever i framtiden t.ex. om man väljer att avbryta sina gymnasiestudier på
ett nationellt program. Dessa elever kommer då att flyttats över till det kommunala
informationsansvaret.
Angående det kommunala uppföljningsansvaret måste lösningar hittas för de ungdomar
som inte genomför gymnasiet. Detta kommer att ske genom regelbundna träffar med
Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Kommunledningskontoret.
Lomma kommun har tillsammans med fyra andra kommuner skrivit ett samverkansavtal
angående Introduktionsprogrammen. Detta innebär bland annat att de kommuner som
har Yrkesförberedande program åtar sig att även erbjuda Yrkesintroduktion. Detta har
inte skett inför läsåret 2011/2012. Arbete pågår med att försöka få framför allt Lund att
erbjuda detta inför läsåret 2012/2013 eftersom det i Lomma finns ungdomar som önskar
och behöver detta.
Liksom de senaste åren kommer man att tillämpa fritt sök i Skåne och Sölvesborg,
vilket innebär att Lomma kommuns elever kan söka sig till vilken gymnasieskola som
helst i detta samarbetsområde och därmed erbjuds samtliga gymnasieprogram.
Det pågående samarbetet med Staffanstorps kommun och Samordningsenheten i Lund
för att få ett bättre informationsflöde avseende kommunens vuxenstuderande kommer
att fortsätta. Detta ska i sin tur leda till bättre uppföljning av de studerande och därmed
på ekonomin så de avsatta medlen går till rätt personer. Under 2012 kommer vi att
arbeta med att utöka detta samarbete ytterligare.

Kommentarer till investeringsredovisning
Inga investeringar har gjorts under året.
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