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 Bildnings- och sociala utskottet 

 

 

 

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 finns en kort kö till förskolan i Ljusnarsberg, platser önskas i Kopparberg där det 

vid höstterminens start är fullt. Vårdnadshavarna erbjuds plats på Åstugan där det finns 

platser kvar att fylla. 

Augusti 2020 Garhyttan Skogsgläntan Åstugan 

Antal barn 72 40 44 

Antal personal 13,0 6,50 8,55 

 

Förskolan i Ljusnarsberg har sammanlagt 8 avdelningar. Antalet utbildade förskollärare 

som arbetar i förskolan i Ljusnarsberg är 15 stycken + 1 person som utbildar sig till 

förskollärare. 

 

Situationen förra året vid samma tid: 

Augusti 2019 Garhyttan Skogsgläntan Åstugan 

Antal barn 68 40 50 

Antal personal 10.40 6,50 8,55 

 

 



 

 

Grundskola: 

 

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

Elever 6 45 33 27 39 39 34 34 42 38 47 384 

 

Det finns en variation av antalet elever på skolan under läsåret på grund av in och 

utflyttning av elever på skyddat boende. Skolan har till läsårsstart fått in 21 ansökningar 

om skolstart från det skyddade boendet. 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 fritidspedagog. 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 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. 

 

Elevantalet vid samma tid ifjol, augusti 2019: 

 

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 

 

 

Gymnasiet: 

För de 42 elever som avslutade årskurs 9, på Kyrkbacksskolan, våren 2020 såg 

antagningen till gymnasiet ut enligt följande. 19 % av eleverna saknade behörighet för att 

antas till ett yrkesprogram, att jämföras med föregående års 32 %. 

 

Avgångselever 2020: 

 

Studieväg Antal Skolkommun (antal) 

Yrkesprogram 24 Lindesberg (13) Örebro (10) VBU (1)  

Högskoleförberedande 10 Lindesberg (3) Örebro (6) VBU (1)  

Introduktionsprogram 8 Lindesberg (8)    

 

För huvudmän är fördelningen följande 2020: 

 

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

gymnasium-Örebro. 1 st. Karolinska gymnasiet-Örebro, 1 st. Realgymnasiet-Örebro, 2 st. 

Rudbecks gymnasiet-Örebro, 1 st. Tullängs gymnasiet-Örebro, 6 st. Virginska gymnasiet-

Örebro, 1 st. VBU Högbergsskolan-Ludvika och 1 st. VBU Malmenskolan-Grängesberg. 

 



Avgångselever 2019: 

 

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 2019: 

 

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: 

Ingen kö till SFI-studier. Elever antas kontinuerligt. I genomsnitt var femte vecka. Tio 

elever står i kö till Vård- och omsorgsutbildningen. Därutöver kommer fyra elever att antas 

inom ramen för Äldreomsorgslyftet (halvtidsstuderande). Ingen kö till grund- eller övriga 

gymnasiala kurser. 

Kurs SFI Grundläggande nivå Gymnasial nivå 

Elever (antal) i aug 

2019 

 

76 39 69* 

2020 78 29 88** 

* varav 27 elever på Vård- och omsorgsutbildningen. 

** varav 23 elever på Vård- och omsorgsutbildningen 

 
Av verksamhetens 9,83 tjänster är samtliga tillsatta förutom tjänsten som vårdlärare. Då ny 

vårdlärare inte kunde rekryteras har samarbete inletts med företag som levererar 

vårdutbildning.  

Inom SFI är 1/4 personal behöriga. På grundläggande- och gymnasial nivå är 3/3 personal 

behöriga. Handledaren inom vård- och omsorgsutbildningen är utbildad undersköterska 

och studie- och yrkesvägledaren är behörig.  

Fortbildning bedrivs idag av 3 personal inom SFI i syfte att uppnå lärarlegitimation. 

 

 

Förslag till beslut 

Att bildnings- och sociala utskottet godkänner uppföljningen. 

 


