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Verksamhetsplan 2021
Mål, mått och aktiviteter

I Gymnasieskolan är genomströmningen hög”

Minst 85 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 3 år

Minst 75 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år

Minst 90 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 år

Minst 90 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 år

Mätning: Betygsstatistik.

För att målet i sin helhet ska vara uppfyllt ska tre av de fyra måtten ovan vara uppnådda.



Måluppfyllelse

Mått Resultat
2020

Resultat
2019

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Resultat 
2016

Minst 85 % av gymnasieeleverna inom 
högskoleförberedande program tar 
examen inom 3 år

90,0 % 86,8 % 83 % 84 % 84,7 %

Minst 65 % av gymnasieeleverna inom 
yrkesförberedande program tar examen 
inom 3 år

84,4 % 75,0 % 64 % 71 % 65,0 %

Minst 90 % av gymnasieeleverna inom 
högskoleförberedande program tar 
examen inom 4 år

90,8 % 91,2 % 85 % 89 % 87,0 %

Minst 70 % av gymnasieeleverna inom 
yrkesförberedande program tar examen 
inom 4 år

76,8 % 80,0 % 68 % 68 % 70,6 %
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Verksamhetsplan 2021

Gymnasieskolan
Under 2021 ska Lärcentrum ytterligare förbättra och
kvalitetssäkra överlämningen mellan grundskola och
gymnasieskola. Fokus är det förebyggande arbetet, där
ungdomskoordinatorn har ett nära samarbete med
Närvaroteamet.

Gymnasieskolan/vuxenutbildningen – Svenska för 
invandrare (SFI)

Minst 50% av eleverna ska ha genomfört minst två kurser (A-
D) med godkända betyg inom två år. I augusti 2021 kan vi
följa upp målet för första gången.

Eleverna som studerar SFI i Lomma ska uppleva att
undervisningen håller hög kvalitet vilket visas i elevernas
motivation, progression och trivsel



Verksamhetsplan 2021

Aktivitet Berörd 
förvaltning/avdelning/enhet Ansvarig

• Rekrytering av legitimerade SFI-lärare
• Nationella prov efter varje avslutad kurs
• Elevenkäter två gånger per år
• Kontinuerlig vägledning
• Samverkan med Socialförvaltningen och Arbetsför-

medlingen
• Studiehandledning

UKF/Lärcentrum/SFI • Verksamhets-
chef/Rektor för 
Lärcentrum

• SFI-lärarna -
undervisningen, 
uppföljning och 
utvärdering 

• SYV - vägledning

Målet följs upp via mått Målvärde Ansvarig

• Nationella prov
• Elevenkäter
• Kontinuerliga avstämningar i personalgruppen på

Lärcentrum

UKF/Lärcentrum/SFI Verksamhetschef/
Rektor för Lärcentrum

Lärcentrum
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Lärcentrum
Uppföljning av verksamhetsmål

• Verksamhetschef och ungdomskoordinator besöker högstadieskolornas EHT 
under läsåret för att få en bild av behov och riskfaktorer bland eleverna i åk 9 
(och åk 8) inför starten i gymnasieskolan. Ungdomskoordinatorn har även ett 
nära samarbete med Närvaroteamet.

• Ungdomskoordinatorn följer upp samtliga överlämningar på gymnasieskolorna 
1-2 månader efter skolstart.

• Verksamhetschef och Syv följer upp samtliga elever med omfattande särskilda 
behov som har tilläggsbelopp, varje termin, just nu digitalt.

• Genom att kvalitetssäkra överlämningen förväntar vi oss att eleverna klarar sig 
bättre i gymnasieskolan, att avhoppen blir färre och att andelen elever som får 
en gymnasieexamen inom tre respektive fyra år ökar.

Överlämning grundskola - gymnasieskola



Arbetet ryms inom arbetstiden
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3.7 Jämförelsevärde: 3.8
+0.1Jag har mina arbetsuppgifter under kontroll

3.5 Jämförelsevärde: 3.6
-0.1Jag har rimliga krav på mig i mitt arbete

3.2 Jämförelsevärde: 3.2
-0.2Jag blir färdig med mina uppgifter i tid utan att arbeta alltför 

intensivt



Del i arbetsplatsens gemenskap
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3.5 Jämförelsevärde: 3.8
-0.5Jag och mina kollegor hanterar konflikter effektivt

4.7 Jämförelsevärde: 4.1
+0.3Mina kollegor tar ansvar och utför sitt arbete med kvalité

4.5 Jämförelsevärde: 4.3
-0.5Jag får stöd från mina kollegor när jag behöver det

4.5 Jämförelsevärde: 4.1
-0.1Tilliten är hög mellan mig och mina kollegor

4.3 Jämförelsevärde: 4.1
-0.3Jag upplever en stark laganda med mina kollegor

4.2 Jämförelsevärde: 4.1
0.0Jag har goda vänner på min arbetsplats



Aktuellt inom Vux och Gymnasieskola

• Komvux för stärkt kompetensförsörjning – laga kraft från 1 juli 2021
• Förenklad betygsskala för grundläggande och SFI – januari 2022
• Betygsutredningen, Ämnesbetyg i gymnasieskolan – remiss
• Planering och dimensionering av KomVux och Gymnasieskola – remiss
• KLIVA, Stärkt kvalitet och likvärdighet inom KomVux för elever med 

svenska som andraspråk – remiss
• Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för medborgarskap 

– delbetänkande
• SFI- peng för utbildningsanordnare - kommittédirektiv

• www.skolverket.se/forandringar-inom-komvux

http://www.skolverket.se/forandringar-inom-komvux


Lärcentrum 
KAA

• Förebyggande arbete 
• Samverkan med Närvaroteamet och Elevhälsan på H-skolorna
• Samverkan med AF och Socialförvaltningen
• Uppföljning av överlämningarna till gymnasieskolorna
• Aktiviteter med elever som tillhör KAA:

 Praktik
 Jobbsök/Skriva CV
 Läxläsning
 Fysisk aktivitet
 Studiebesök
 Kontakter med myndigheter och vården
 Vägledning av SYV
 Motiverande samtal

KAA – kommunalt aktivitetsansvar - Lommamodell



Lärcentrum 
KAA

Fördelning KAA- ungdomar
- 41 ungdomar januari 2021
- 6-10 ungdomar i aktiva åtgärder



Lärcentrum
KAA

• Psykiskt mående
• Samarbete med myndigheter/Sekretess
• Bortglömd målgrupp
• Lomma-eleven en i mängden på gymnasieskolan

Utmaningar inom KAA
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