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Uppföljning, bildningsverksamheten enligt årsagenda 

gymnasiet och KAA 
 

Ärendebeskrivning 

 
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet ska det i april ske en uppföljning elever inom 

gymnasiet och KAA (Kommunala aktivitetsansvaret).  

 

Gymnasiet inför 2020/2021 

 

Ansökan för eleverna i årskurs 9, årskull 2004, på Kyrkbacksskolan, till de olika 

gymnasieprogrammen ser ut enligt följande. 

 

BA: Bygg- och anläggningsprogrammet, BF: Barn- och fritidsprogrammet 

EK: Ekonomiprogrammet, EE: El- och energiprogrammet 

ES: Estetiska programmet, FT: Fordons- och transportprogrammet 

HV: Hantverksprogrammet, IM: Introduktionsprogrammet 

NB: Naturbruksprogrammet, NA: Naturvetenskapsprogrammet 

RL: Restaurang- och livsmedelsprogrammet, SA: Samhällsvetenskapsprogrammet 

TE: Teknikprogrammet, VF: VVS_ och fastighetsprogrammet 

VO: Vård- och omsorgsprogrammet 
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För de 41 eleverna är fördelningen, 63 % yrkesprogram, 32 % högskoleförberedande program 

och 5 % introduktionsprogram. Den nationellt är fördelningen ungefär 2/3 av eleverna på 

högskoleförberedande program och 1/3 på yrkesprogram. Precis som för de två senaste 

årskullarna (2003 och 2002) verkar fördelningen vara det omvända för kommunen jämfört 

med nationell nivå. 

Slutligt besked om antagning kommer den 1 juli. 

 

 

Kommunala aktivitetsansvaret 
KAA innebär följande enligt Skollag, 29 kap: 

 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

 

9 §   En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de 

ungdomar i kommunen är sysselsatta som 

 

   1. inte har fyllt 20 år, 

   2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt 

       då de inte har skolplikt, 

   3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller  

       motsvarande utbildning, 

   4. inte har en gymnasieexamen, 

   5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och 

   6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller  

      gymnasiesärskolan med godkänt resultat. 
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Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket lämpliga 

individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den 

enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera 

sina insatser på lämpligt sätt. 

 

En tolkning av skrivningen innebär att de ungdomar som går på gymnasiet inom 

introduktionsprogrammen är i utbildning och inte omfattas av KAA. 

 

Antalet ungdomar som innefattar det kommunala aktivitetsansvaret har ökat från 14 stycken 

(HT-19) till 19 stycken i nuläget. 

 4 ungdomar har individualiserade studier, som genomförs i anslutning till 

vuxenutbildningens kurser. Av dessa fyra har två även praktik. 

 

 3 ungdomar har regelbundna samtal med ungdomssamordnare. 

 

 4 ungdomar har haft enstaka samtal med ungdomssamordnare. 

 

 En ungdom är bosatt utomlands. 

 

 En ungdom är verksam inom daglig verksamhet. 

 

 3 ungdomar besvarar ej kontaktförsök, försöken har gjorts per brev och telefonsamtal. 

 

 2 ungdomar har nyligen blivit utskriven från gymnasieskola och har precis blivit 

kontaktade för planering av åtgärd. 

 1 ungdom är verksam i insats inom samverkansförbundet, SOFINT. 

 

Av de 7 ungdomar som ungdomssamordnaren haft samtal med så har 6 stycken lämnat in 

ansökan om att börja studera nationellt program HT-20. 

 

 

 

Förslag till beslut 

Att bildnings- och sociala utskottet godkänner uppföljningen. 

 
 


