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Uppföljning, bildningsverksamheten enligt årsagenda 

 

Ärendebeskrivning 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sker det i augusti en uppföljning av 

bemanning/behörighet/organisation i bildningsverksamhet inför kommande läsåret. 

 

 

Förskola: 

I nuläget är det ingen kö till verksamheten och antalet barn och bemanning är enligt 

följande: 

 Garhyttan Skogsgläntan Åstugan 

Antal barn 68 40 50 

Antal personal 10.40 6,50 8,55 

 

Vi har sammantaget 8 avdelningar med en bemanning om 3 personal per avdelning, av 

dessa 24 är 17 utbildade förskolelärare. 

När det gäller utbildning inför hösten kommer 3 barnskötare påbörja: ”Nya tider, ökande 

krav och förändrade villkor i förskolan” – Kompetensutveckling för förskolepersonal som 

inte är utbildade förskollärare en uppdragsutbildning mot Örebro universitet. 

 

Grundskola: 

 

Klass Särskola Förskoleklass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

Elever 6 33 35 37 42 35 35 39 37 44 45 382 

 

Den stora anledningen till nedgången från fjolåret samma tid (440 elever) beror på flytt av 

asylelever till andra kommuner. Till elevantalet ovan tillkommer de 11-12 eleverna som 

kommer bedriva sin undervisning i Klockargården för att kunna erbjuda en mer personaltät 

miljö. 

  



 

Behörig personal med lärarlegitimation är för de yngre åldrarna, åk 1-6, är motsvarande 

75%. Förskoleklassen är bemannad med 2 förskolelärare och en barnskötare. För de äldre 

eleverna, mentorer och ämneslärare, är behörigheten 76 %. De ämnen där vi saknar 

behörig personal, helt eller delvis, är bild, textilslöjd, musik, idrott, spanska, NO och 

svenska. 

 

Fritidshemmet är bemannat med 4,6 personal där en är behörig lärare för fritidshem och 

övrig är barnskötare. Under våren har tjänster varit utlagda för att hitta fler behöriga lärare 

för fritidshemmet men utan resultat. 

 

 

Gymnasiet: 

För de elever som avslutade årskurs 9 våren 2019 såg antagningen till gymnasiet ut enligt 

följande. 32% av eleverna saknade behörighet för att antas till ett yrkesprogram. 

 

Studieväg Antal Skolkommun (antal) 

Yrkesprogram 19 Lindesberg (10) Örebro (6) VBU (3)  

Högskoleförberedande 14 Lindesberg (10) Örebro (2) VBU (1) Hällefors (1) 

Introduktionsprogram 15 Lindesberg (13) Örebro (1) VBU (1)  

 

För huvudmän var fördelningen följande: 

25 st. Lindeskolan-Lindesberg, 4 st. Drottning Blankas gymnasium-Örebro, 2 st. JENSEN 

gymnasium-Örebro. 3 st. Karolinska gymnasiet-Örebro, 1 st. Kvinnersta gymnasiet-

Örebro, 1 st. LBS gymnasiet-Örebro, 1 st. NTI gymnasiet-Örebro, 2 st. Thoréns Business 

School-Örebro, 2 st. Virginska gymnasiet-Örebro, 4 st. VBU Högbergsskolan-Ludvika, 1 

st. VBU Malmenskolan-Grängesberg och 1 st. Pihlskolan-Hällefors. 

 

 

Vuxenutbildning: 

I nuläget är det ingen kö till SFI-studier på plats. Elever antas kontinuerligt, i genomsnitt 

var femte vecka. 3 elever är i kö till SFI-distans. 6 elever är i kö till Vård- och 

omsorgsutbildningen på gymnasial nivå. Ingen kö till grund- eller övriga gymnasiala 

kurser. 

Kurs SFI Grundläggande nivå Gymnasial nivå 

Elever 76 39 69* 

* varav 27 elever på Vård- och omsorgsutbildningen. 

 
Av verksamhetens drygt 11 tjänster är samtliga tillsatta förutom 1,7 tjänst svenska/svenska 

som andraspråk/en på grund- och gymnasial nivå samt 0,2 tjänst inom särskild utbildning 

för vuxna. Tjänsten i svenska/svenska som andraspråk kommer delvis att tillsättas internt 

efter årsskiftet. 

  



 

6 personal har adekvat behörighet/legitimation (4 stycken med lärarlegitimation, en 

handledarutbildad undersköterska samt en utbildad SYV). Därutöver en personal med 

lärarexamen men som saknar legitimation samt tre handledare.  

Fortbildning bedrivs idag av 3 personal, en av de legitimerade lärarna i syfte att utöka 

behörigheten i svenska som andraspråk, en av personen med lärarexamen men utan 

legitimation och en av handledarna. Under hösten kommer även de två övriga handledarna 

att påbörja/fortsätta tidigare studier till behöriga lärare. 

 

Förslag till beslut 

Att bildnings- och sociala utskottet godkänner uppföljningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


