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 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2016-10-25 
 Ingemar Kihlström UN  60/2016 606 
 Robert Andersson 
  Sida 1 av 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  besöksadress Torget 1, Herrljunga 

telefon 0513-170 00  telefax 0513-171 33  org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

 
 
Månadsuppföljning oktober 2016 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 1



  

 
BILDNINGS-
FÖRVALTNING 
Jonathan Arnljung 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-11-10  
DNR UN  60/2016 606     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Månadsuppföljning oktober 2016 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse 2 136 tkr vid årets slut. Det är en 
förbättrad prognos jämfört med föregående. Att prognosen uppgår till 2 136 beror främst på 
förskolan men även grundskolans positiva avvikelser där prognosen förbättrats. 
Avvikelserna beror på lägre personalkostnader och nyligen inkomna statsbidrag. För 
gymnasieskolan har prognosen försämrats något då man räknar med färre intäkter och 
ökade interkommunala kostnader. 
 
Driftredovisning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-11-10 
 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen. 
 
Jonathan Arnljung 
Controller 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

 

Ansvarsområde År Prognos År Budget År Diff 

Nämnd 509 509 0 
Förvaltningsledning 13 528 13 293 – 254 
Förskola 55 206 57 278 2 072 
Fritidshem 15 084 15 084 0 
Grundskola 88 967 89 477 510 
Grundsärskola 3 684 3 884 200 
Gymnasieskola internt 28 201 28 201 0 
Gymnasieskola externt 11 918 11 632 – 286 
Gymnasiesärskola 2 075 2 075 0 
Vuxenutbildning 5 086 5 086 0 
Kultur och Fritid 7 369 7 244 – 124 
Summa Verksamhet 231 626 233 762 2 136 

Ärende 1



 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2016-11-21 
 Ingemar Kihlström UN  207/2016 607 
 Robert Andersson 
  Sida 1 av 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  besöksadress Torget 1, Herrljunga 

telefon 0513-170 00  telefax 0513-171 33  org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

 
 
Beslut om flytt av förskoleverksamheten vid Sländans förskola 
från och med 2017-08-01 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 

• Bildningsnämnden beslutar att förskoleverksamheten vid Sländans 
förskola flyttas under sommaren 2017. 

• Bildningsnämnden beslutar om att genomföra en mindre ombyggnad av 
Ugglans lekhall så att lokalen är klar 2017-08-01. 

• Förvaltningen ges i uppdrag att starta ny femårsavdelning i Ugglans 
lekhall. 

• Bildningsnämnden äskar om utökad investeringsram om 360tkr för 2017 
i syfte att kunna genomföra ombyggnad av Ugglans lekhall. 

 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärende 2



  

 
BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-11-21  
       DNR UN 207/2016 607     

Sid 1 av 6    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

Utflytt av förskoleverksamheten vid Sländans förskola 
 
Sammanfattning 
Sländans förskola har sedan våren 2011 varit inrymd i en del av Hagens äldreboende. I den 
del där förskolan är inrymd måste ombyggnad av etapp fyra påbörjas under hösten 2017. 
För förskoleverksamheten innebär det att förskolan Sländan flyttar ut under sommaren 
2017 och startar i andra lokaler från och med augusti 2017. Bildningsförvaltningen har 
tillsammans med Tekniska förvaltningen undersökt möjligheterna att finna ersättningslokal 
i Herrljunga tätort. Någon ledig lokal har inte gått att få tag i.  

 
Projekteringen av om- och tillbyggnad av Horsby förskola/skola med kök och matsal går in 
i slutfas och prognos säger att om nödvändiga politiska investeringsbeslut tas skyndsamt, så 
kommer etapp ett att kunna påbörjas i augusti 2017 för att ett år senare stå klart för inflytt. 
Etapp ett innebär att en ny tillbyggd huskropp ansluts till Horsbyskolan med nya 
skollokaler. Avsikten är att den skolverksamhet som idag finns i Horsbygården flyttar in i 
de nya skollokalerna i augusti 2018 och lokalerna i Horsbygården anpassas till 
förskoleverksamhet. Därefter påbörjas nästa etapp. 
 
Det innebär att det under ett år kommer att behöva göras en förtätning av verksamheten för 
att inrymma Sländans förskola. Förvaltningen har arbetat med att titta på alla tänkbara 
möjligheter för att klara att lösa detta på ett bra sätt under ett läsår.  
 
Några inledande påpekanden kan vara värt att göra: 
Innerby förskoleområde utökades med ytterligare en avdelning, Tussilagon, i april 2016. 
Avdelningen startade i Equmeniakyrkans lokaler när avdelningen Jätten flyttade in i sina 
nya lokaler i Hudene. Därigenom har antalet platser kunnat utökas i Innerby.  
För förskolans del är gruppen barn födda 2011 en stor kull med 56-58 barn. Dessa barn 
kommer att lämna förskoleverksamheten nästa sommar och då skapas platser i förskolan. 
De barn som fötts 2016 i Herrljunga tätort är en mindre kull, hittills 40 barn (18 nov). Det 
är i huvudsak dessa barn som kommer att vara aktuella för placeringar i förskolan under 
nästa år. 
 
Förvaltningen rekommenderar att en liten ombyggnad görs av Ugglans lekhall för att 
iordningställa en förskoleavdelning med plats för 12-15 femåringar. Förvaltningen 
prognostiserar att den nya avdelningen vid Ugglan tillsammans med Tussilagon kommer att 
klara behovet under 2017/2018. 
 
 
 
 
 

 

Ärende 2



 

 
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-11-21 
DNR UN 2016 - 207 

Sid 2 av 6 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-11-21. 
Ritning med planerade åtgärder vid Ugglans lekhall. 
Projektdirektiv Horsby förskola/skola, kök och matsal daterat 2016-04-12. 
 
 
Förslag till beslut 

1. Bildningsnämnden beslutar att förskoleverksamheten vid Sländans förskola flyttas 
under sommaren 2017. 

2. Bildningsnämnden beslutar om att genomföra en mindre ombyggnad av Ugglans 
lekhall så att lokalen är klar 2017-08-01. 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att starta ny femårsavdelning i Ugglans lekhall. 
  

 
 

Bodil Jivegård 
Bildningschef 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Ulf Wedin och Alfred Dubow, Tekniska förvaltningen, Magnus Stenmark Socialförvaltningen samt 
kommunstyrelsen.  

Ärende 2



 

 
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-11-21 
DNR UN 2016 - 207 

Sid 3 av 6 
 

Bakgrund 
Sländans förskola har sedan våren 2011 varit inrymd i en del av Hagens äldreboende. I den 
del där förskolan är inrymd måste ombyggnad av etapp fyra påbörjas under hösten 2017. 
För förskoleverksamheten innebär det att förskolan Sländan flyttar ut under sommaren 
2017 och startar i andra lokaler från och med augusti 2017. Bildningsförvaltningen har 
tillsammans med Tekniska förvaltningen undersökt möjligheterna att finna ersättningslokal 
i Herrljunga tätort. Någon ledig lokal har inte gått att få tag i.  
 
Projekteringen av om- och tillbyggnad av Horsby förskola/skola med kök och matsal går in 
i slutfas och prognos säger att om nödvändiga politiska investeringsbeslut tas skyndsamt, så 
kommer etapp ett att kunna påbörjas i augusti 2017 för att ett år senare stå klart för inflytt. 
Etapp ett innebär att en ny tillbyggd huskropp ansluts till Horsbyskolan med nya 
skollokaler. Avsikten är att den skolverksamhet som idag finns i Horsbygården flyttar in i 
de nya skollokalerna i augusti 2018 och lokalerna i Horsbygården anpassas till 
förskoleverksamhet. Därefter påbörjas nästa etapp. 
 
Det innebär att det under ett år kommer att behöva göras en förtätning av verksamheten för 
att inrymma Sländans förskola. Förvaltningen har arbetat med att titta på alla tänkbara 
möjligheter för att klara att lösa detta på ett bra sätt under ett läsår.  

 
Några inledande påpekanden kan vara värt att göra: 
 Redan inför det här läsåret signalerade Horsbyskolan att grupprum och klassrum 

saknades. Under sommaren byggdes 3 grupprum i studiehallarna, vilket löste en del 
av det omfattande behovet. Några klassrum kunde dock inte tillföras.  

 Horsbyskolan har gått från 280 elever läsåret 2011/2012 till att bli 350 elever läsåret 
2017/2018. Ännu en stor kull med 56-58 elever börjar i förskoleklassen nästa läsår. 
Önskvärt vore att den stora elevkullen kunde ta 3 klassrum i anspråk. Åk 6 som 
lämnar skolan efter innevarande läsår är en liten grupp med 44 elever. Därav 
kommer ytterligare ett klassrum att saknas för skolans verksamhet.  

 Innerby förskoleområde utökades med ytterligare en avdelning, Tussilagon, i april 
2016. Avdelningen startade i Equmeniakyrkans lokaler när avdelningen Jätten 
flyttade in i sina nya lokaler i Hudene. Därigenom har antalet platser kunnat utökas i 
Innerby.  

 För förskolans del är gruppen barn födda 2011 en stor kull med 56-58 barn. Dessa 
barn kommer att lämna förskoleverksamheten nästa sommar och då skapas platser i 
förskolan. De barn som fötts 2016 i Herrljunga tätort är en mindre kull, hittills 40 
barn (18 nov). Det är i huvudsak dessa barn som kommer att vara aktuella för 
placeringar i förskolan under nästa år. 

 
Förskolechef för Innerby förskoleområde har tillsammans med rektor vid Horsbyskolan F-3 
respektive rektor vid Horsbyskolan 4-6 inventerat alla möjligheter för att lösa denna 
förtätning av verksamheten. Inledningsvis bör påpekas att inget av kommande alternativ är 
ett bra alternativ, då vart och ett innebär påfrestningar på verksamheten som både barn, 
elever och personal kommer att känna av. Under förutsättning att förtätningen endast 
kommer att vara under ett läsår bedöms det ändå som möjligt för att inte belasta med 
extremt höga merkostnader för paviljonger. Vi kan inleda med att konstatera att Ytterby 

Ärende 2



BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 

Tjänsteskrivelse 
2016-11-21 

DNR UN 2016 - 207 
Sid 4 av 6 

förskoleområde inte kommer att ha några lediga plaster för att kompensera ett minskat antal 
platser i Innerby förskoleområde.  

Först en inventering av de tio förslag som har diskuterats: 
1. Förskolan går in i Lönnens nuvarande lokaler och klassrum iordningsställs i

fritidshemmets lekhall i Horsbygården.
2. Förskola iordningsställs i förskolans lekhall (den östra) på Horsbygården.
3. Förtätning av klasserna i förskoleklass och grundskola, så att F-3 klasserna blir

mellan 25-28. Detta motsäger intentionerna kopplade till statsbidraget
Lågstadielyftet.

4. Equmeniakyrkans lokaler kvarstår som förskoleavdelning och utöver det görs en
förtätning i övriga grupper med ca två barn per avdelning. Då tappar vi statsbidraget
för Mindre barn i barngrupperna.

5. Åk 6 flyttas till Altorpskolan och delar av högstadiet flyttar till Kunskapskällan. Ej
aktuellt!

6. Bildningsnämnden köper in en förskolebuss och använder som en mobil
förskoleavdelning.

7. Lönnens nuvarande avdelning blir förskola och nuvarande skolmatsal blir
fritidshem samt klassrum.

8. Idrott förläggs utomhus, i tennishall, simhall, på Skoghälla. Idrottshallen används
till fritidshem och klassrum och Lönnens skepp lämnas till förskolan.

9. Björkens fritidshem (åk 4-6 om ca 30 barn) flyttar till Freetime på Altorp. Lönnens
verksamhet samt klassrum flyttar till Björkens nuvarande (källarutrymme utan
fönster, skyddsrum).

10. Start av femårsgrupp ca 12-15 barn i Ugglans lekhall.

Förslag som förvaltningen bedömer kan fungera: 
En liten ombyggnad görs under sommaren 2017 för att starta en femårsgrupp i en ny 
avdelning vid Ugglans lekhall. På så vis skapas 12-15 nya platser vilket tillsammans med 
den nya avdelningen Tussilagon bedöms klara behovstäckningen i förskolan under läsåret 
2017/2018. 

Åtgärder: 
 En vägg med fönster och dörr sätts upp för att avskärma lekhallen från gångstråket.
 En liten utbyggnad ca 10 kvm med entré utifrån byggs. Detta för att skapa kapprum

för 12-15 barn.
 Ett flytande klickgolv läggs på lekhallens mjuka golv för att skydda då lokalen

möbleras för förskoleverksamhet.
Alla inventarier finns och flyttas från Sländan. 
Beräknad kostnad: ca 360 tkr. 

Fördelar: 
 Vi klarar att tillhandahålla tillräckligt antal förskoleplatser under läsåret 2017/2018

tills de nya lokalerna är klara.

Ärende 2



 

 
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-11-21 
DNR UN 2016 - 207 

Sid 5 av 6 
 

 Förtätningen görs utan att någon annan verksamhet måste flytta ut. Förvaltningens 
samlade bedömning är att det innebär en liten påfrestning att avvara en lekhall 
under ett läsår.  

 Vi kommer över tid framåt att ha tillgång till en buffert som går att ta i anspråk vid 
tillfälliga toppar, t ex under vårterminer då antalet barn i förskoleverksamheten är 
maximalt. 

 Barngrupperna i förskolan kommer i stort att hållas intakta och vi kommer kunna 
lyssna in önskemål från föräldrarna vid Sländan om var de önskar plats för sitt barn.  

 Om alla önskar vara kvar i samma grupp ser vi att detta kommer vi att kunna ordna 
genom en flytt till Humlans avdelning.  

 Femåringarna vid Humlan och Sländan bildar en femårsgrupp i den ombyggda 
lekhallen.  

 Det pedagogiska innehållet kan utvecklas och riktas i femårsgruppen så att barnens 
framtida lärande och utbildning i skolan gynnas. Framför allt kan förskolans 
läroplansområden inom utveckling och lärande riktas på ett medvetet sätt till en 
femårsgrupp.  

 Gruppen femåringar får en grupptillhörighet med sina kommande klasskamrater i 
förskoleklassen, vilket skapar förstärkta positiva förutsättningar för kommande start 
i förskoleklass.  

 Vi kan ta del av statsbidrag för Mindre barn i barngrupperna även läsåret 
2017/2018 (förutsatt att det finns kvar). 
 
 

Nackdelar: 
 Ugglans förskola får avvara vistelse och lek i lekhallen under läsåret 2017/2018.  
 Lekgården vid Ugglan ska räcka till ytterligare 12-15 barn.  

 
 
Ekonomisk bedömning 
Den mindre om- och tillbyggnad som krävs beräknas kosta ca 360 tkr. Den tillbyggda 
entrén med kapprum om ca 10 kvm beräknas kosta ca 260 tkr. Vägg med fönster och dörr 
samt klickgolv beräknas till ca 100 tkr. Total kostnad: 360 tkr. Då finns en buffert att 
använda för att klara toppar i framtiden för förskolan i Innerby.  

   
 
 

Juridisk bedömning 
Skollagen 8 kap: 
12 §  Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla 

barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. 
14 §  När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska 

kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin 
utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 
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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Bodil Jivegård 
 

 
Tjänsteskrivelse  

2016-11-21 
DNR UN 2016 - 207 
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Samverkan 
Förslaget om hur förskolans verksamhet ska inrymmas i Innerby förskoleområde när 
Sländan flyttas ut har behandlats vid FSG 2016-11-24. Då har också risk- och 
konsekvensanalys genomförts.  
 
Motivering av förslag till beslut 
Förvaltningen bedömer att det är av vikt att en flytt av Sländans förskoleverksamhet får så 
liten påverkan på övrig verksamhet vid förskola/skola i Herrljunga tätort som möjligt. En 
flytt till Ugglans lekhall innebär att övriga verksamheter inte påverkas i någon betydande 
omfattning. Den ringa kostnad som denna flytt tar i anspråk bör prioriteras, då den också 
innebär att Innerby förskoleområde ges lokalmässiga förutsättningar för att kunna ha en 
buffert för kommande barntoppar i förskolan.  

. 
 
 

Ärende 2
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 BILDNINGS- Presidieskrivelse 
 FÖRVALTNINGEN 2016-11-18 
 Ingemar Kihlström UN  197/2016 600 
 Robert Andersson 
  Sida 1 av 1 

 
Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga  besöksadress Torget 1, Herrljunga 

telefon 0513-170 00  telefax 0513-171 33  org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
 

 
 
Kvalitetsrapport förskola 2016 utveckling och lärande 
 
Bildningsnämndens presidiums förslag till beslut 
I enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ingemar Kihlström  Robert Andersson 
Ordförande   Vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 

    

Ärende 4



  

 
BILDNINGS- 
FÖRVALTNING 
Erik Thaning 

 
Tjänsteskrivelse 

2016-11-21  
DNR UN  197/2016 600     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Kvalitetsrapport förskola 2016 utveckling och lärande 
 
Sammanfattning 
Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom förskolan är en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet för bildningsnämndens verksamheter. Årligen genomförs en 
kvalitetsrapport med fokus på förskolan och dess utveckling och lärande, samt ett 
fördjupningsområde. Fördjupningsområdet för 2016 är uppföljning, utvärdering och 
utveckling. Rapporten ämnar även synliggöra förskolan förmåga upprätthålla skollagens 
krav gällande tillgång till förskoleplats. För att bedöma förskolans kvalitet används 
förskolechefernas samlade egna verksamhetsanalys tillsammans med ett planeringsstöd, för 
att kontrollera i vilken mån som förskolorna kan erbjuda en verksamhet i enlighet med 
läroplanens krav.  
Förutsättningarna att bedriva förskola i Herrljunga kommun är god. De strukturella 
förutsättningarna är bättre än riket i stort både när det gäller personaltäthet, andel utbildad 
personal och avdelningarnas storlek.  Kommunen ligger även kostnadsmässigt högre 
jämfört med riket med en förväntad kostnad per barn på omkring 150 000 kronor. 
Rapporten påvisar att verksamheten i stor utsträckning lever upp till bildningsnämndens 
mål.  
Utifrån de resultat som påvisats kan vi dra följande slutsatser och utvecklingsområden: 
 
1) Förskolan behöver fortsatt stärka likvärdigheten mellan avdelningarna. 
2) Förskolan behöver stärka arbetet med läroplansområdena; skapande dans och drama, skapande rörelse, 
samt teknik. 
3) Förskolan bör öka sin förmåga att utvärdera och följa upp sin egen verksamhet.  
4) Förskolan bör minska kostnaden per barn över tid till en mer kostnadseffektiv nivå. 

 
Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport förskola 2016 utveckling och lärande., 2016-11-21 
Bilaga 1 Trafikljusmodellen, 2016-11-21 
 
Förslag till beslut 
Kvalitetsrapporten godkänns. 
Följande utvecklingsområden fastlås: 
1) Förskolan behöver fortsatt stärka likvärdigheten mellan avdelningarna. 
2) Förskolan behöver stärka arbetet med läroplansområdena; skapande dans och drama, 
skapande rörelse, samt teknik. 
3) Förskolan bör öka sin förmåga att utvärdera och följa upp sin egen verksamhet.  
4) Förskolan bör minska kostnaden per barn över tid till en mer kostnadseffektiv nivå. 
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Inledning 
 

Att följa upp och analysera måluppfyllelsen inom förskolan är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för 
bildningsnämndens verksamheter. Årligen genomförs en kvalitetsrapport med fokus på förskolan och dess 
utveckling och lärande, samt ett fördjupningsområde. Fördjupningsområdet för 2016 är uppföljning, 
utvärdering och utveckling. Rapporten ämnar även synliggöra förskolan förmåga upprätthålla skollagens krav 
gällande tillgång till förskolaplats. För att bedöma förskolans kvalitet används förskolechefernas samlade 
egna verksamhetsanalys tillsammans med ett planeringsstöd, för att kontrollera i vilken mån som förskolorna 
kan erbjuda en verksamhet i enlighet med läroplanens krav.  

Syfte 
 

Syftet rapporten är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen inom förskolan, inom fördjupnings området 
uppföljning, utvärdering och utveckling, samt om förskolan uppfyller laglighetskraven i enlighet med 
skollagen 8 kap § 14 (placering inom 4 månader).  

Nationell statistik 
 

Hösten 2015 var 493 300 barn inskrivna i förskolan, vilket innebär en ökning med ca 115 000 barn på tio år. 
Av alla barn i åldern 1–5 år i befolkningen är 83 procent inskrivna i förskola, medan motsvarande siffra i 
Herrljunga kommun var 77 procent. Fördelningen mellan flickor och pojkar är i stort sett jämn och 
nationellt sett har cirka 20 % av barnen utländskt bakgrund. varje avdelning i förskolan 16,7 barn 2015 vilket 
är en liten minskning sedan 2014. I kommunala förskolor har en avdelning i genomsnitt 16,8 barn och i 
fristående förskolor 16,5 barn. I genomsnitt går det 13,2 barn per småbarnsgrupp (avdelningar med barn i 
ålder 1-3 år). I kommunala förskolor har en småbarnsgrupp i genomsnitt 13,5 barn och i fristående förskolor 
11,8 barn. Det går 5,2 barn per årsarbetare i förskolan och 42 procent av alla årsarbetare i förskolan som har 
en förskollärarexamen. Andelen med förskollärarexamen är 45 procent i de kommunala förskolorna och 28 
procent i de fristående förskolorna. I kommunala förskolor saknar 22 procent pedagogisk högskoleexamen 
eller gymnasial utbildning för arbeta med barn. I fristående förskolor är andelen 37 procent. Antal 
förskolechefer i Sverige är 4 900 och antalet personal i förskolan är 102 400. Totalt uppgår antalet årsarbetare 
till 94 200. Den genomsnittliga kostnaden för ett barn i Västra Götaland inom förskolan är 135 600.    

Förskolan i Herrljunga 
 

Herrljunga kommun har två förskoleområden. Innerby förskoleområde och Ytterby förskoleområde med 
total 388 inskrivna barn per 2016-10-20. Av de 388 barnen är 86 så kallade 15-timmars barn, vilket motsvarar 
22 % av den totala andelen inskrivna barn. Under 2015 var volymen 463,5 barn jämfört med prognosen på 
478 barn, för 2017 är prognosen satt till 479 barn. Skillnaden mellan antalet inskrivna barn och prognosen 
beror på att prognosen även tar hänsyn till alla verksamhetsformer, medan antalet inskrivna barn endast 
gäller den kommunala förskolan. Förskolan har under senare år genomgått en strukturomvandling där 
pedagogisk omsorg har minskat till förmån för förskolan.  
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Innerby förskoleområde har tre förskolor, Horsbygården, Ugglan och Hagen, alla placerade i Herrljunga 
tätort. Ytterby förskoleområde har förskolor i Eggvena, Eriksberg, Od. Molla, Mörlanda och Hudene. 

 

VOLYMTIMMAR OCH BARN 2016-10-20 
    Innerby    Ytterby    

FöRSKOLA ÅA BARN BARN/ÅA FöRSKOLA ÅA BARN BARN/ÅA 
Horsby Vitsippan (1-3) 3,00 12 4,0 EGGVENA Ängen (1-5) 3,1 17 5,5 
Horsby Gullvivan (3-5) 3,00 19 6,3 Bamse (4-5) 3,8 21 5,6 
Horsby Blåklinten (3-5) 3,00 19 6,3 Lille Skutt (1-3) 4,0 15 3,8 
Horsby Violen (3-5) 3,00 19 6,3 ERIKSBERG (1-5) 7,75 36 4,6 
Horsby Maskrosen (1-
3) 3,00 11 3,7 Guldklimpen (1-3) 2,80 15 5,4 
Horsby Tussilagon (1-5) 3,00 15 5,0 Skattkistan (4-5) 2,80 15 5,4 
HORSBY 18,00 95 5,3 OD  5,60 30 5,4 
Ugglan Gräshoppan (3-
5) 3,00 15 5,0 MOLLA (1-5) 3,00 16 5,3 
Ugglan Myran (1-3) 3,00 13 4,3 Mörlanda Björnen (1-3) 2,50 12 4,8 
Ugglan Nyckelpigan(1-
3) 3,00 13 4,3 Mörlanda Älgen (3-5) 3,60 24 6,7 
Ugglan Humlan (3-5) 4,50 28 6,2 Mörlanda Haren (1-3) 3,00 13 4,3 
UGGLAN 13,50 69 5,1 Mörlanda Räven (1-5) 3,00 16 5,3 
HAGEN Sländan (1-5) 3,25 20 6,2 MÖRLANDA 12,10 65 5,4 

    
Jätten 3,20 20 6,3 

    Trollet 4,28 20 4,7 

   
  HUDENE 7,48 40 5,3 

Innerby totalt 34,75 184,00 5,3 Ytterby totalt 39,03 204,00 5,2 
Totalt 73,78 388,00 5,3 

   
  

 

Tabellen ovan visar på de strukturella förutsättningarna för Innerby och Ytterby förskoleområde. Båda 
förskoleområdena har var sin förskolechef, samt var sin biträdande förskolechef. Under kolumnen barn 
oviktat finns antalet inskrivna barn per avdelning daterat till den 20 oktober 2016.  

Strukturmått 
 

Strukturmåtten används nationellt för att jämföra förutsättningarna för verksamheten.  

1) Antal barn per förskola 

Horsby 95 barn 
Ugglan 69 barn 
Hagen 20 barn 
Eggvena 17 barn 
Eriksberg 36 barn 
Od 30 barn 
Molla 16 barn 
Mörlanda 65 barn 
Hudene 40 barn 
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2) Andel förskollärare resp personal med annan utbildning.  
 
Kommunen i sin helhet har 53 % förskolelärare i verksamheten, baserat på antal anställda. Där Innerby 
förskoleområde har 69 % förskolelärare i sin verksamhet och Ytterby förskoleområde har 40 % i sin 
verksamhet. Motsvarande siffra i kommunbladet 2015 var 54 % för Herrljunga och för riket som helhet var 
det 44 %. Skillnaden i Herrljunga går främst att härleda till att den statistiken baseras på andelen utav den 
total årsarbetestiden, medan statistiken i denna rapport är baserat på antalet anställda. Förskolepersonal 
arbetar i större utsträckning heltid än obehöriga i våra verksamheter.    
 
3) Genomsnittligt antal barn per avdelning 
 
Enligt siffrorna som angivits till skolverket så har kommunen en genomsnittlig inskrivning per avdelning på 
15,7 barn. Siffran baseras på 344 barn inom verksamheten för år 2015.  
 
1-3 års avdelning 13 barn/avd, utan 15h barn 11.2  barn/avd 
3-5 års avdelning 20 barn/avd utan 15h barn 15.5 barn/avd 
Blandade avdelningar 17 barn/avd, utan 15h barn 14 barn/avd 
Totalt antal per avdelning 388/23 är 16,8 barn per avdelning, utan 15 h barn är siffran 13,1 barn per 
avdelning. 
 
Statistiken gällande utan 15h barn är schablonbaserad utifrån att 22% av barnen är 15h barn.   

4) Barn per årsarbetare. 

Antalet barn per årsarbetare är per den 20 oktober 5,3. Borträknat 15h barnen så får vi ett snitt på 4.00 barn 
per årsarbetare. Så snittet i verksamheten finns inom spannet 5.3 och 4,0. Vid 15 oktober statistiken som 
skolverket använder sig av hade Herrljunga kommun ett snitt på 4,8.  

5) Kostnader per inskrivet barn 

Kostnaden för 2015 var 158 000 kronor per barn, baserat på 344 barn. En prognostiserad kostnad för 2016 
skulle landa på en kostnad på ca 150 000, baserat på 386 barn.  

6) Antal barn som inte blivit placerade inom 4-månader 

Under vårterminen 2016 var det tre barn som inte placerats inom fyra månader, alla tre inom Innerby 
förskoleområde 

7) Antal barn som blivit placerade på annan förskola än önskad. 

I Herrljunga kommun så finns per 1 november 14 barn på omplaceringskö i Innerby och 6 barn i Ytterby. 
Innerbys kö domineras av önskemål om omplacering inom tätorten, medan Ytterby är mellan orterna. 

Sammanfattning 
Sammantaget skapar strukturmåtten en bild av att förskolan nationellt sett har goda förutsättningar för att 
bedriva förskoleverksamheten i kommunen. Förskolan har något fler barn i verksamheten 2016 jämfört med 
2015, samtidigt som barngrupperna är mindre och personaltätheten är högre än riket. De ekonomiska 
förutsättningar ligger även 17 % över genomsnittskostnaden i Västra Götaland, även om vi ser en 
kostnadsminskning per barn för första gången på ett par år. Det finns även stora organisatoriska skillnader 
mellan förskolorna i Herrljunga kommun, där Herrljunga tätort och Ljung domineras av stora förskolor med 
flera avdelningar, medan Ytterbyområdet i övrigt består av mindre förskolor med en eller två avdelningar. 
Förutsättningarna att placera barn och samtidigt ta hänsyn till gruppdynamik är relativt god i kommunen. 
Jämfört med övriga riket har vi färre barn per avdelning och en högre andel utbildad personal i 
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verksamheten. Det vi kan se är att det finns mindre organisatorisk och lokalmässig flexibilitet på de mindre 
förskolorna, samtidigt som levnadssituationen påverkas mer i Ytterby-området om barnen inte kan placeras i 
önskad förskola.  

 

Bildningsnämndens mål 2016 
 

Bildningsnämnden har 3 mål som riktar sig mot förskolans verksamhet. Målen är: 

1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar 
med tro på sig själva. 

3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet 

4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande. 

Rapporten belyser främst verksamhetens förmåga att uppnå bildningsnämndens mål inom områdena, 
”utvecklas”, ”god tillgång och hög kvalitet”, samt ”stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett 
entreprenöriellt lärande”. När det gäller hög kvalitet beskrivs detta utifrån verksamhetens förmåga att arbeta i 
enlighet med läroplanens områden. 

När det gäller tillgång till verksamhetens så används förskolans förmåga att placera barn inom lagstyrd tid, 
samt gentemot önskad avdelning.  

 

Föregående uppföljning  
 

Vid den föregående uppföljningen så belystes ett par områden:  

•Förskolorna kommer att arbeta vidare med de olika läroplansområdena, med början i att utveckla 
formuleringarna kring målen utifrån barnens behov. 

•Förskolorna har för avsikt att arbeta med beskrivningar av vad barnen ska ha fått möjlighet att utveckla och 
uppleva under sin förskoletid, från början av vistelsen tills det är dags att börja i förskoleklassen. 

•Under innevarande läsår kommer all gemensam tid för kompetensutveckling att avsättas till att fortsätta 
utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation samt kring hur verksamheternas utvecklingsarbete ska 
bedrivas. De gemensamma tillfällena ger möjlighet till kollegiala samarbeten både inom och mellan 
förskoleområdena samt till studiebesök i verksamheter som framgångsrikt arbetat med liknande 
utvecklingsområden. Målet för arbetet är att uppnå samsyn och förstärka likvärdigheten mellan förskolorna i 
Herrljunga kommun. 

Förskolan har sedan den föregående uppföljningen arbetat kompetensutvecklande med dokumentation. Dels 
om struktur för dokumentationen men även vad som ska ingå i dokumentationen, vad den ska säga eller 
beskriva. Förskolan har även tagit fram en stöd struktur kopplat till trafikljusmodellen som ska underlätta för 
planering och genomförande av de olika läroplansområdena.  
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Utveckling och lärande 
 

Området utveckling och lärande fokuserar på förskolans förmåga att stimulera barn till utveckling och 
lärande som det beskriv i enlighet med skollag och läroplan. Förskolans fokus ligger på hur väl avdelningarna 
kan hantera detta. 

 

Trafikljusmodellen 
 

Modellen är ett stöd och utvärderingsmetod för att kartlägga i vilken mån förskoleavdelningarna  planerar 
och genomföra aktiviteter i enlighet med läroplanens mål ochatt erbjuda möjlighet för barnen att utveckla sitt 
lärande inom respektive område. Modellen är uppbygg kring 13 läroplansområden, varav ett skapande har 
olika ingångar till sig. 

• Naturvetenskap 
• Teknik 
• Matematik 
• Skapande 
• Bild 
• Rörelse 
• Sång och musik 
• Dans och drama 
• Språk och kommunikation 
• Social kompetens 
• Värdegrund 
• Hälsa och rörelse 
• Lek 
• Helhet- allsidighet 

 

Modellen använder sig av tre färger för att belysa i vilken mån som aktiviteten genomförts i enlighet med 
planeringen eller ej. Trafikljusmodellen ställer även krav på planerande avdelning att utveckla sin verksamhet 
och ha fördjupningsområden inom ramen för respektive område. Utifrån avdelningsplanering så ska det inte 
vara möjligt att ha enbart gröna fält, eftersom en avdelning ska ha svårt att genomföra fördjupade aktiviteter 
inom alla områden. För att säkerställa att alla barn fått möjligheten att stimuleras till utveckling inom varje 
område behöver trafikljusmodellen ses över tid och samplaneras mellan avdelningar.  

 

Resultat  
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Jämfört med 2015 så har sammanlagt 22 avdelningar genomfört modellen. Vid 2 tillfällen har avdelningarna 
samredovisat sitt arbete, därför stämmer inte antalet kartläggningar med kommunens avdelningar.  

Av maximalt 286 boxar var 187 gröna vilket motsvarar 65 % grönt. 
Vid 5 tillfällen var det markerat rött och vid 2 gånger ej besvarat, resterande 90 (31 %) boxar vara gula. Mest 
antal grönt hade Hälsa och Rörelse, Lek samt Språk och kommunikation. Minst antal gröna områden hade 
skapande dans, skapande rörelse, teknik och naturvetenskap. Även flest röda hade skapande dans och drama 
med 3 stycken. Helhet saknar två svar. 

 

Den sammantagna bedömningen av förskolans måluppfyllelse är mycket god. 69 % grön måluppfyllelse i 
förhållande till att alla avdelningar in ska kunna ha grönt i allt hela tiden bör anses som en mycket god 
måluppfyllelse. Bland avdelningarna så varierar andelen grönt mellan 38 % och 86 %, se bilaga 1. Ingen 
avdelning angav att de hade mer än ett rött område och av de avdelningar som angav att de hade ett rött 
område, så hade de en variation i grönt mellan 46 % och 77 %. Jämfört med föregående år så har andelen 
grönt ökat något, från 57 % till 65 % grönt. Andelen gult har gått ned från 35 till 31 % jämfört med 2015. 
Den största förbättringen inom kartläggningen är dock processförbättringen, att tolkningen av hur modellen 
ska användas sker mer likartat inom förvaltningen. Detta kan vi se genom den minskande spridningen mellan 
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avdelningarna. Andelen gröna områden för Innerby är 69 % och för Ytterby 65 %. Av de fem röda 
markeringarna återfinns 4 stycken i Ytterby och 1 i Innerby.  

Avdelningarna har en god förmåga att planera och organisera aktiveter som stimulerar barnen i deras lek, 
hälsa och rörelse samt språk och kommunikation. Förskoleavdelningar arbetar även väldigt strukturerat med 
värdegrund, social kompetens, matematik, bild och sång och musik. Utifrån kartläggningen så kan vi se att 
det finns en större variation mellan avdelningarna än inom förskoleområdena och att olika avdelningar har 
kommit olika långt i sin verksamhetsplanering och förmåga att arbeta efter densamma.  Både Innerby och 
Ytterby har en del arbete framöver med att stärka likvärdigheten mellan avdelningar. 

Två av tre avdelningar som har bristande genomförande av skapande dans och drama är två avdelningar 1-3 
års avdelningar och den sista en blandad avdelning. Åldersstrukturen kan vara en förklaring till varför 
avdelningen haft svårt att organisera verksamhet inom området, samtidigt som kartläggningen påvisar att det 
finns generella svårigheter att genomföra planerad verksamhet inom området. Ämnesområdet rörelsen har 
även den en lägre grön andel (41 %). Gemensamt för dessa två områden är att det upplevs krävas en relativt 
stor yta för att genomföra rörelse och dans, till skillnad mot andra områden. Det som motsäger att de fysiska 
ytorna skulle påverka den sämre genomförande graden är att ämnesområdet hälsa och rörelse har en god 
andel genomförd planerad verksamhet (86 %). Slutligen kan vi även se att när det gäller helthet så upplever 
endast 50 % av avdelningarna att de lyckas totalt att genomföra den verksamhet planerat efter, vilket kan 
tolkas som att de kan behöva stöttning och ledning i hur de planerar en verksamhet optimal eller i alla fall 
adekvat, samt att de kan behöva har en stöd i hur avdelningarna ska prioritera sin verksamhet och tid.  

I förskoleområdenas egna analyser av deras utveckling och lärande så lyfts förhållningssättet fram. Bilden och 
vikten av ett gott förhållningssätt som möjliggör utveckling och lärarande lyfts fram. Det finns dock en 
variation i hur långt de enskilda avdelningarna har nått inom områden. Förskoleområdena har arbetat med 
reflektionsmaterial och gruppdiskussioner som utgår ifrån boken möten för lärande. Kompetensutvecklingen 
inom området har stärkt personalens förmåga till att reflektera sin egen och verksamhetens barnsyn, 
pedagogisk atmosfär samt kunskap och lärande. 

Den andra delen är att som verksamheterna lyfter fram är arbetsgruppens relation kring läroplans mål. Det 
finns en variation i verksamheten i den meningen att några avdelningar arbetar strukturerat med att planerar 
aktiveter och verksamhet utifrån läroplansmålen, medan andra avdelningar behöver stöd i att 
medvetandegöra, tolka och planera aktiveter utefter målen för att barnen ska få möjlighet att stimuleras till 
lärande. Genom att stärka avdelningarnas systematiska kvalitetsarbete finns det en utvecklingspotential till att 
stärka likvärdigheten inom verksamheterna. En kunskapshöjning hos personalgruppen borde även leda till en 
större trygghet och kunskaper kring förväntningar på sin yrkesroll.  

Fördjupningsområde uppföljning, utvärdering och 
utveckling 
 

Fördjupningsområdet uppföljning, utvärdering och utveckling fokuserar på huruvida förskolan och 
avdelningarna arbetar strukturerat med sin dokumentation och följer upp sitt eget arbete.  

Förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete och en strukturerad uppföljning och utvärdering finns vid 
alla avdelningar. Både Innerby och Ytterby förskoleområde har var sin pärm för ändamålet. Pärmen 
innehåller rutiner och mallar för hela årets arbete. Förskolan har även genomfört kompetensutveckling inom 
området dokumentationen, för att höja avdelningarnas förmåga. Fortfarande finns det ett utvecklingsbehov 
av att förbättra sina analyser och även i viss mån att dokumentera rätt saker. I likhet med trafikljusmodellen, 
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så behöver avdelningarna tid och till viss del även stöd för att öka likvärdigheten kring hur de arbetar med 
materialet som finns. Där har avdelningarna kommit olika långt. Det finns fortfarande ett utvecklingsområde 
hos huvudmannen att stärka den kvalitativa utvärderingen av verksamhetens kvalité och utvecklingsinsatser 
är planerade till våren 2017.  

Sammanfattning 
 

Förutsättningarna att bedriva förskola i Herrljunga kommun är god.. De strukturella förutsättningarna är 
bättre än riket i stort både när det gäller personaltäthet, andel utbildad personal och avdelningarnas storlek.  
Kommunen ligger även kostnadsmässigt högre jämfört med riket med en förväntad kostnad per barn på 
omkring 150 000 kronor. Att de ekonomiska förutsättningarna är starkare än jämförbara kommuner är inte 
nödvändigtvis endast av godo. En hög kostnad kan till viss del även likställas med en sämre effektivitet och i 
förläningen en diskussion kring hur kommunala medel hanteras lämpligast.  

I Trafikljusmodellen ser vi att avdelningarna är relativt bra på att planera och genomföra verksamhet i 
enlighet med läroplanen. Det finns dock utvecklingspotential inom framförallt tre områden; Skapande dans 
och drama, teknik och skapande rörelse. Utifrån att det finns en variation mellan avdelningarna om hur väl 
avdelningarna lyckas att planera och genomföra önskad verksamhet så finns det en utvecklingspotential inom 
likvärdigheten. Framförallt när det gäller att planera och genomföra verksamheten i enlighet mot 
läroplansmålen. Trafikljusmodellen i sig är just ett sådant verktyg. Så modellen tillsammans med de 
framtagna rutinerna för hur modellen ska användas borde i sig stärka likvärdigheten över tid.  
Trafikljusmodellen verkar dock redan idag bidragit till en ökad likvärdighet mellan avdelningarna genom att 
den synliggör vilka aktiveter som avdelningarna behöver planera in och genomföra. 

Inför kommande år borde trafikljusmodellen som verktyg ha blivit vassare, genom att kunskapen om hur 
verktyget ska användas blivit bättre. Det vi dock måste ha i åtanke är att modellen i sig inte bygger på att alla 
områden ska vara gröna, utan att de till en större del ska vara gröna över tid. Styrkan i modellen ligger i att 
den tydliggör och ska säkerställa att enheterna inte alltid är gula eller röda och på så sätt belysa att 
avdelningarna arbetar med de olika områdena så att varje barn får förutsättningar till stimulans inom de 
utpekade områdena.  

När det gäller förskolans förmåga att följa upp, utvärdera och utveckla så kan vi se samma tendenser bland 
avdelningarna som med trafikljusmodellen. Det finns förutsättningar för att bedriva ett strukturerat 
systematiskt kvalitetsarbete i och med införandet av rutinpärmar på varje avdelning. Förbättringsområdena 
gäller framförallt hur dessa ska användas och tolkas, och där behöver verksamheterna stöd i hur de ska 
arbeta och tolka materialet. Dels för att få ut rätt saker från dokumentationen, men även för att säkerställa en 
likvärdighet mellan avdelningarna. Sammantaget finns det även utrymme för att öka kvaliteten i analyserna.  

Slutligen så har förskolan även goda förutsättningar att upprätthålla en placeringsförmåga inom de utsatta 
fyra månaderna. Vi har relativt sett färre barn i barngruppen och en högre andel utbildad personal. Det som 
kan problematisera tillgången är ytterenheternas mindre fysiska flexibilitet, där verksamheten kan påverkas av 
de lokala ökningarna i barnantalet i tidiga år. 

Bildningsnämndens mål 

1.1 Alla barn och elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas så att de kan förverkliga sina drömmar 
med tro på sig själva. 

3.2 Förskola och skola som präglas av god tillgång och hög kvalitet 
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4.1. Barn och elever ska stimuleras redan i tidiga år för att utveckla ett entreprenöriellt lärande. 

Rapporten påvisar att verksamheten i stor utsträckning lever upp till bildningsnämndens mål. Tre placeringar 
har inte skett inom utsatt tid och verksamheten har även cirka 20 barn som inte går på önskad avdelning. För 
att höja kvaliteten, så är det framförallt förbättringar inom områden rörelse, dans och drama, samt teknik 
som ska till. Utöver det så bör fokus även läggas på en ökad likvärdighet och en ökad förmåga till att följa 
upp sin egen verksamhet. Vi kan även se att verksamheten har en relativt sett stor kostnad för att genomföra 
verksamheten i nuvarande nivå. 

Slutsatser och åtgärder 
 

Syftet är att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen inom förskolan, samt inom fördjupnings området 
uppföljning, utvärdering och utveckling. Rapporten påvisar att verksamheten i stor utsträckning lever upp till 
bildningsnämndens mål. Utifrån de resultat som påvisats kan vi dra följande slutsatser och 
utvecklingsområden 

 
1) Förskolan behöver fortsatt stärka likvärdigheten inom läroplansområdena 

2) Förskolan behöver stärka arbetet med läroplansområden, skapande dans och drama, skapande rörelse, 
samt teknik. 

3) Förskolan bör öka sin förmåga att utvärdera och följa upp sin egen verksamhet.  

4) Förskolan bör minska kostnaden per barn över tid till en mer kostnadseffektiv nivå 
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Tillsyn av utbildningen i Herrljunga kommun 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Herrljunga kommun under hösten 2016. 
Detta beslut avser kommunens samlade ansvarstagande för utbildningen inom 
förskolan, förskoleklassen och grundskolan, grundsärskolan, fritidshemmet, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. För fakta om dessa 
verksamheter i Herrljunga kommun, se bilaga 2. För information om hur tillsynen har 
gått till och om de olika beslut som fattas vid Skolinspektionens tillsyn, se bilaga 1. 

Måluppfyllelse och resultat 

Förskolan 
Det finns ingen nationellt sammanställd statistik som visar resultaten för förskolan. Av 
bildningsförvaltningens dokumenterade systematiska kvalitetsarbete för 2015 framgår i 
vilken mån förskolornas ledning och personal bedömer att de uppfyller läroplansmålen. Det 
framgår av bedömningarna att förskolornas arbete med värdegrund är det område där 
målen bäst uppfylls och de skriver att detta sammanfaller med vad som framkommer i 
förskolornas enkäter och med föräldrarnas uppfattning om tryggheten och trivseln i 
förskolan. 

Förskoleklassen och grundskolan 
Årskurs 3 

Det finns ingen nationellt sammanställd statistik som visar hur hög andel av eleverna i 
årskurs 3 som uppnår kunskapskraven. Av Herrljunga kommuns egen redovisning för 
höstterminen 2015 framgår att 82 procent av eleverna i årskurs 3 uppnådde kunskapskraven 
i svenska och 84 procent i matematik. Sammanställningen av elevernas måluppfyllelse i 
samhällsorienterande- och naturorienterande ämnen visar att 92 respektive 94 procent 
uppnådde kunskapskraven. 

När det gäller de nationella ämnesproven i årskurs 3, visar Skolverkets statistik för läsåret 
2014/15 att en större andel av eleverna i Herrljunga kommun uppnådde kravnivån på de 
olika delproven i ämnena matematik och svenska, jämfört med riket. Av statistiken framgår 
att resultaten i matematik var lägst på delprovet Mätning massa, skriftliga räknemetoder där 82 
procent av eleverna uppnådde kravnivån. Högst resultat var det på delproven Räknesätt, 

enkla problem och Enkla problem där 96 procent av eleverna uppnådde kravnivån. Av 
statistiken framgår att resultaten i svenska var lägst på delprovet Skriva: berättande text där 94 
procent av eleverna uppnådde kravnivån. Högst resultat var det på delprovet Läsa: enskilt 

textsamtal där 100 procent av eleverna uppnådde kravnivån. 
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Skolverkets statistik för läsåret 2014/15 visar att 84 procent av eleverna i årskurs 6 uppnådde 
minst betyget E i samtliga ämnen, vilket ligger i nivå med rikets genomsnitt (84 procent). 
Ämnet med lägst måluppfyllelse var matematik där 89 procent av eleverna fick minst 
betyget E. 

Årskurs 9 

Av Skolverkets statistik för läsåret 2014/15 framgår att elevernas genomsnittliga meritvärde, 
beräknat på 17 ämnen, var 227,3 att jämföra med 224,7 i riket som helhet. Av samma statistik 
framgår att 80 procent av eleverna i årskurs 9 uppnådde kunskapskraven i samtliga ämnen, 
att jämföra med 77 procent i riket som helhet. Andelen elever som var behöriga till 
gymnasieskolans yrkesprogram var 86 procent, vilket var detsamma som för riket. 

Trygghet och studiero 

Skolinspektionen genomförde våren 2016 en enkät bland elever, pedagogisk personal och 
vårdnadshavare till elever, i ett flertal kommuner i riket. Av enkäten framgår att de flesta 
frågor som besvarades av elever i årskurs 5 i Herrljunga kommun (93 procent svarsfrekvens 
och 92 svarande) låg i nivå med resultatet för samtliga skolenheter som ingick i 
enkätomgången. På påståendet "På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet" 
svarade 62 procent av eleverna att det stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet 
(jämfört med 59 procent för samtliga ingående skolenheter). På påståendet "Jag har studiero 
på lektionerna" svarade 68 procent av eleverna att det stämmer ganska bra eller stämmer helt 
och hållet. Motsvarande resultat för samtliga skolenheter i enkätomgången var 71 procent. 
På påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" svarade 91 procent av eleverna att det 
stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet, där motsvarande resultat var 90 procent 
för samtliga skolenheter. 

Resultaten av enkäten för eleverna i årskurs 9 i Herrljunga kommun (76 procent 
svarsfrekvens och 71 svarande) visar, för i stort sett alla frågeområden, värden i nivå med 
resultaten för samtliga skolenheter som ingick i enkätundersökningen. Eleverna var något 
mer kritiska än genomsnittet inom området Grundläggande värden i undervisningen/lärandet, 

där påståendet "I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen" fick ett relativt sett lågt 
resultat.1 Eleverna var något mer positiva än genomsnittet inom området Studiero. På 
påståendet "På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet" svarade 45 procent 
av eleverna att det stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet (jämfört med 57 procent 
för samtliga ingående skolenheter). På påståendet "Jag har studiero på lektionerna" svarade 
71 procent av eleverna att det stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet. 
Motsvarande resultat för samtliga skolenheter i enkätomgången var 61 procent. På 

l Frågan gavs värdet 3,8 av eleverna i Herrljunga kommun, att jämföra med 5,1 för genomsnittet, på 
en tiogradig skala där ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. 
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påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", inom området Trygghet, svarade 87 procent av 
eleverna att det stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet. Motsvarande resultat var 
83 procent för samtliga skolenheter. 

Grundsärskolan 
Det finns ingen nationellt sammanställd statistik som visar resultaten för utbildningen i 
grundsärskolan avseende kunskaper eller trygghet och studiero. Kommunens egen 
redovisning visar att alla elever som läste grundsärskolans ämnen läsåret 2015/16 uppnådde 
de kunskapskrav som minst ska uppnås i samtliga ämnen. 
När det gäller resultaten av arbetet med trygghet och studiero så omfattar Skolinspektionens 
skolenkät inte skolformen grundsärskola. Grundsärskolan i Herrljunga kommun, som 
bedrivs i en enhet, har en plan mot kränkande behandling, Likabehandlingsplan 

Grundsärskolan Åk 1-9. I den uppges att rektorns uppföljning visar att eleverna är väldigt 
nöjda med sin skola och att de känner sig trygga och får stöd och hjälp av vuxna på 
skolenheten. 

Fri tidshemmet 
Det finns ingen nationellt sammanställd statistik som visar resultat för verksamheten i 
fritidshemmen när det gäller kunskaper eller trygghet och studiero. 
Skolinspektionens enkät som skickades ut till kommunen inför tillsynen besvarades under 
våren 2016 av 108 vårdnadshavare till elever i grundskolan vars barn också går på 
fritidshem. Av dessa svarade 92 procent att påståendet "Lek och skapande får stort utrymme 
på mitt barns fritidshem" stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet. För samtliga 
medverkande skolenheter var resultatet 91 procent. När det gäller lärande svarade 79 
procent av vårdnadshavarna att påståendet "I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som 
stimulerar mitt barns lärande" stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet. 
Motsvarande resultat för samtliga medverkande skolenheter var 76 procent. 
På påståendet "Det finns möjlighet till vila och avskildhet på mitt barns fritidshem" svarade 
50 procent av vårdnadshavarna att det stämmer ganska bra eller stämmer helt och hållet. 
Motsvarande resultat för samtliga medverkande skolenheter var 46 procent. 

Gymnasieskolan 
Kunskapsresul tat 

Skolverkets statistik visar att 94 procent av avgångseleverna på gymnasieskolans nationella 
program i Herrljunga kommun fick gymnasieexamen våren 2015. Motsvarande för riket var 
90 procent. Enligt samma statistik var den genomsnittliga betygspoängen 14,1 för de elever 
som avslutade sin utbildning examensläsåret 2014/15. Detta kan jämföras med 
riksgenomsnittet för samtliga nationella gymnasieprogram som var 14,0. Skolverkets statistik 
visar för Herrljunga kommun att 77 procent av eleverna som påbörjade sin 
gymnasieutbildning läsåret 2012/13 fullföljde sin utbildning med en examen inom tre år. 
Motsvarande siffra för riket är 75 procent. Med hänsyn till ett för litet underlag till statistiken 
redovisas inga resultat när det gäller grundläggande högskolebehörighet. 
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För gymnasieskolans introduktionsprogram finns ingen statistik från Skolverket som visar 
resultaten av utbildningen. Kommunen har inte heller någon egen sådan sammanställning. 

Trygghet och studiero 
Av Skolinspektionens enkäter till elever i gymnasieskolans år 2 (80 procent svarsfrekvens 
och 49 svarande) framgår att för i stort sett alla frågeområden var värdena för Herrljunga 
kommun strax under resultaten för samtliga skolenheter som ingick i enkätundersökningen. 
Eleverna var något mer kritiska än genomsnittet inom områdena Grundläggande värden på 
skolan och Studiero, som gavs värdena 6,5 (jämfört med snittvärdet 7,2) respektive 4,9 (att 
jämföra med 5,8) på en tiogradig skala där ett högt indexvärde indikerar en positiv 
uppfattning. Området Trygghet värderades strax under genomsnittet av eleverna i 
Herrljunga kommun, men på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", inom området 
Trygghet, svarade 92 procent av eleverna i Herrljunga kommun att det stämmer ganska bra 
eller stämmer helt och hållet, att jämföra med 89 procent för samtliga ingående skolenheter. 
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Översikt över konstaterade brister i verksamheterna 

Skolinspektionens ingripanden 

Område 

Förutsättningar för utbildningen inom 
förskoleklassen och grundskolan, 
grundsärskolan, fritidshemmet, 
gymnasieskolan samt 
vuxenutbildningen 

Förutsättningar för utbildningen inom 
förskolan och gymnasiesärskolan 

Utveckling av utbildningen inom 
förskolan, förskoleklassen och 
grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasiesärskolan samt 
vuxenutbildningen 

Utveckling av utbildningen inom 
fritidshemmet och gymnasieskolan 

Typ av ingripande 

Ingen brist 

Ingen brist 

Skolinspektionens bedömningar anges längre fram i detta beslut. 

Sammanfattande bedömning 

Senaste datum för 
redovisnin 

2017-02-24 

2017-02-24 

Tillsynen av utbildningen i Herrljunga kommun visar att kommunen på olika sätt arbetar för 
att uppfylla de nationella målen som finns för den utbildning som bedrivs. Dock finns brister 
som behöver åtgärdas vad gäller förutsättningarna för utbildningen i förskolan och 
gymnasiesärskolan, och i utvecklingen av utbildningen i fritidshemmet och gymnasieskolan. 

Ansvariga för skolväsendet i Herrljunga kommun, bildningsnämnden och dess förvaltning, 
måste säkerställa att förskolan medverkar till att alla barn med annat modersmål än svenska 
får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Vidare måste de 
ansvariga i kommunen se till att varje beslut om mottagande i gymnasiesärskolan föregås av 
en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. 

Tillsynen har även visat att det finns brister i uppföljningen och utvecklingen av 
utbildningen i fritidshemmet. Av Skolinspektionens utredning framgår att huvudmannen 
följer upp arbetet med likabehandling och med att motverka kränkande behandling av 
elever i fritidshemmet, men uppföljning av övriga resultat saknas på huvudmannanivå. 
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Därmed har heller inte fritidshemmets resultat kunnat utgöra en grund för att fatta beslut 
om åtgärder för att utveckla verksamheten utifrån de nationella målen. De ansvariga i 
kommunen måste se till att få till stånd ett systematiskt kvalitetsarbete för verksamheten i 
fri tidshemmet, som lever upp till författningarnas krav. Även när det gäller gymnasieskolans 
introduktionsprogram är uppföljningen på huvudmannanivå bristfällig. Det görs en 
uppföljning på enhetsnivå men i huvudmannens kvalitetsarbete synliggörs inte 
gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Skolinspektionens beslut 

Skolinspektionen har vid tillsynen kunnat konstatera brister i huvudmannens 
ansvarstagande inom arbetsområdet Förutsättningar får utbildningen för förskolan och 
gymnasiesärskolan och även inom arbetsområdet Utveckling av utbildningen för 
fritidshemmet och gymnasieskolan. 

Föreläggande 

Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 §skollagen (2010:800) Herrljunga 
kommun att senast den 24 februari 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna. 
De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. 

Förutsättningar för utbildningen inom förskolan och gymnasiesärskolan 

Huvudmannen ska ge förskolechefen och övrig personal vid förskoleenheterna förutsättningar, så att 

utbildningen i förskolan är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat att informera 

vårdnadshavare om och erbjuda barn utbildning i förskolan . I arbetet med att skapa nödvändiga 
förutsättningar ingår bland annat att förse förskoleenheterna med nödvändiga materiella och 

personalmässiga resurser, samt se till att barngrupperna har en lämplig storlek och sammansättning. I 

arbetet ingår också att säkerställa att de förskolechefer som är anställda att leda verksamheten vid 

förskoleenheterna, och den personal som bedriver undervisning, har den behörighet och kompetens 

skolförfattningarna kräver. Huvudmannen har också ett fungerande system för att ta emot 

anmälningar om kränkande behandling av barn. I de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid 

behov. Kommunen utövar också sitt tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg 

vars huvudman kommunen godkänt. 

Huvudmannen ser till att mottagandet i gymnasiesärskola sker i enlighet med skolfårfattningarna. 

Hemkommunen ser till att mottagandet i gymnasiesärskolan föregås av en utredning samt att det 

finns rutiner får omprövning av beslut. 
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Barn med annat modersmål ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål i förskolan 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterar att Herrljunga kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Huvudmannen ser till att förskolan medverkar till att barn med annat modersmål 
än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. 
(8 kap. 10 § skollagen) 

Atgärder 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristen. 
Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt. 

Herrljunga kommun ska se till att förskolan medverkar till att alla barn med 
annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket 
och sitt modersmål. 

Motivering till bedömning av brist 

Skolinspektionen bedömer att Herrljunga kommun inte i tillräcklig utsträckning medverkar 
till att alla barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla sitt modersmål 
och det svenska språket. Bedömningen görs mot bakgrund av att barn med annat 
modersmål än svenska, i ett av kommunens förskoleområden, inte ges sådan möjlighet mer 
än i begränsad omfattning. Detta eftersom det där saknas ett uttalat arbetssätt, samtidigt som 
det förekommer mycket få aktiviteter, för att ge barn med ett annat modersmål än svenska 
möjlighet att utveckla både det svenska språket och det egna modersmålet. Herrljunga 
kommun behöver därför få till stånd en enhetlig struktur för att skapa förutsättningar för all 
personal i förskolan att uppfylla skollagens och läroplanens intentioner så att alla barn med 
annat modersmål i kommunens förskolor får möjlighet att utveckla såväl det svenska språket 
som det egna modersmålet. Detta gäller oavsett antal barn inom respektive förskola eller 
förskoleområde. 

Att alla barn i förskolan inte ges sådan möjlighet strider mot skollagen som anger att 
förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att 
utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 
Mål och riktlinjer 2.2 Utveckling och lärande) anges att förskolan ska sträva efter att varje 
barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin 
förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. I förarbetena (prop. 
2009/10:165 s. 351-352) anges att arbetet med att stödja barns språkutveckling i första hand är 
en pedagogisk fråga för förskolan. Barn lär i de dagliga aktiviteterna, i lek och i skapande 
verksamhet. I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som 
hör till någon av de nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material 
anpassas till barnens behov. 
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Förskollärarna i förskoleområdet Ytterby säger i intervju att det finns väldigt få barn med 
annat modersmål än svenska på förskolorna i Ytterby. De uppger också att det inte finns 
något aktivt arbete med att ge de barn med annat modersmål än svenska som finns i 
förskoleområdet möjlighet att utveckla såväl sitt modersmål som det svenska språket i 
förskolan. Det som förekommer enligt förskollärarna är lite samspel där de exempelvis 
frågar barnen vad vatten heter på arabiska, detta sker exempelvis på en förskoleenhet där 
det finns syriska barn. Men i övrigt görs inget arbete för att barnen ska få utveckla sitt 
modersmål i förskolan. Förskollärarna i förskoleområdet Innerby uppger att det där finns 
fler barn med annat modersmål. De uppger att de uppmuntrar föräldrarna att använda 
modersmålet hemma, och de har också bett föräldrarna fylla i en lista med ord på barnens 
modersmål för att främja ett språkligt överbryggande arbetssätt. De berättar också att det 
händer att förskolans specialpedagog kommer och ger tips och råd i förskolorna i Innerby 
när det gäller hur de kan arbeta språkstödjande. Ett exempel är att barnen ska få möjlighet 
att läsa samma bok, men på olika språk. Föräldrarna uppmuntras att låna exempelvis 
Alfons-böcker på barnets modersmål att läsa hemma och sedan läser förskolans personal 
samma bok på svenska på förskolan. Tecken som stöd och bildstöd används också i 
förskolorna i Innerby. Förskollärarna i såväl Innerby som Ytterby uppfattar inte att de har 
fått något tydligt uppdrag från förvaltningen eller nämnden när det gäller att arbeta med 
modersmål i förskolan. Förskollärarna från båda förskoleområdena upplever arbetsområdet 
som svårt och de menar att det inte finns någon tydlighet från huvudmannen när det gäller 
hur de förväntas arbeta med modersmålsstöd. De säger också att det i sammanhanget finns 
en problematik kopplad till att det på flera förskoleenheter är mycket få barn som har annat 
modersmål. Förskollärarna uttrycker att de tycker att det är lite svårt när de inte har 
motsvarande språkkunskaper som barnen och när det är många olika språk som talas bland 
barnen. Förskollärarna uppmuntrar emellertid föräldrarna att bibehålla och tala 
modersmålet i hemmet, säger de. 

Förskolechefen i Ytterby uppger i intervju att de har väldigt få barn med ett annat 
modersmål och att det pågår väldigt lite arbete när det gäller att ge barn med ett annat 
modersmål möjlighet att utveckla sitt modersmål. Hon tillägger att arbetet inte sker i någon 
organiserad form alls egentligen och att det utgör ett utvecklingsområde. Anledningen till att 
arbetsområdet behöver utvecklas är, enligt förskolechefen i Ytterby, att det är nytt att de har 
barn med annat modersmål än svenska på förskoleenheterna i Ytterby. Tidigare har de bara 
haft ett ytterst fåtal barn med annat modersmål. 

Förskolechefen i Innerby säger i intervju att de har omkring 25 procent barn med annat 
modersmål i förskolorna i Innerby. Andelen barn med annat modersmål har gått från mellan 
10 och 15 procent till 20 procent på väldigt kort tid med anledning av kommunens 
flyktingmottagande, säger förskolechefen. Men arbetet med att ge barn med annat 
modersmål möjlighet att utveckla sitt modersmål är inte nytt för kommunen, säger 
förskolechefen i Innerby. Förskolechefen säger att de inte har möjlighet att ha pedagoger som 
talar barnens modersmål i verksamheten, men det finns ett par pedagoger som talar något av 
språken. Eftersom det är väldigt många olika modersmål, så handlar arbetet om att stötta 
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barnens identitet och att barnen ska känna stolthet över att ha två språk, säger förskolechefen 
i Innerby. 

Förvaltningschefen uppger i intervju att när det gäller att arbeta med modersmål i förskolan 
har språkutvecklande förhållningssätt och kulturell identitet varit i fokus. Hon säger vidare 
att förskolechefen som ansvarar för förskoleområdet Innerby har uttalat ganska tydligt till 
förskolans personal när det gäller hur de kan arbeta. Hon säger vidare att detsamma inte 
gäller för förskoleområdet Ytterby. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Herrljunga kommuns verksamhet uppfyller inte de krav som följer av gällande föreskrifter. 
Herrljunga kommun föreläggs därför att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att 
avhjälpa bristen. 

Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan 

Bedömning av brist 

Skolinspektionen konstaterar att Herrljunga kommun inte uppfyller författningskraven 
avseende att: 

• Hemkommunen prövar frågan om en sökande tillhör målgruppen för 
gymnasiesärskolan, och ser till att ett beslut om mottagande föregås av en 
utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social 
bedömning. (för utbildning som påbörjats före 1 juli 2013 gäller 18 kap. 8 § 
skollagen/för utbildning som påbörjats efter 30 juni 2013 gäller 18 kap. 5 § 
skollagen) 

Atgärder 

Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristen. 
Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt. 

Herrljunga kommun ska se till att varje beslut om mottagande i 
gymnasiesärskolan föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, 
psykologisk, medicinsk och social bedömning. 
Herrljunga kommun ska se till att nya beslut fattas om mottagande i 
gymnasiesärskolan efter att samtliga bedömningar är gjorda. 

Motivering till bedömning av brist 

Skolinspektionen bedömer att Herrljunga kommun inte uppfyller författningarnas krav 
gällande beslut om mottagande i gymnasiesärskolan. Det finns beslut om mottagande som 
inte föregåtts av en utredning som omfattar samtliga fyra bedömningar som krävs enligt 
skollagen. Det föms elever som mottagits i gymnasiesärskolan för vilka huvudmannen 
varken i inlämnade dokument eller på annat sätt har kunnat presentera kompletta 
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