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VERKSAMHETSPLAN 

1. Inledning 
Skolverksamheterna styrs av nationella och lokala mål. De viktigaste nationella 
styrdokumenten utgörs av skollagen samt läroplaner för de olika verksamheterna. 
Läroplanen innehåller även kursplaner med tillhörande kunskapskrav. 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer årligen det kommunala uppdraget som uttrycks i 
”Ekonomisk plan”.  

2. Systematiskt kvalitetsarbete 

2.1  Vision 
Frivilliga skolformer ska nu och i framtid vara ett centrum för gymnasial utbildning och 
vuxenutbildning. Med ett brett utbud och hög kvalitet ska vi vara främsta alternativet för 
kommunens innevånare och sökande från en betydligt större region. 
Kunskaper, värdegrund och språkutveckling för nyanlända är i fokus och genomsyrar vår 
lärande organisation. Utveckling för ständiga förbättringar ska vara ett signum för hela 
verksamheten. 
Varje elev ska: 
- nå sina studiemål i en trygg miljö utan kränkningar och trakasserier. 
- ges det stöd som man behöver utifrån sina förutsättningar. 

2.2  Mål 
I läroplanerna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen uttrycks mål, krav och riktlinjer. 
Målen riktar sig till eleverna medan krav och riktlinjer vänder sig till de vuxna. Utifrån de 
statliga och kommunala styrdokumenten arbetar samtliga skolor i kommunen fram sina egna 
mål för verksamheten i arbetsplanen. Av den skall det framgå hur målen i läroplanen och 
kursplanerna skall förverkligas samt hur verksamheten skall utformas och organiseras. En 
lokal arbetsplan/pedagogisk planering är en förutsättning för att alla parter inom 
förskolan/skolan (elever, personal och vårdnadshavare) skall kunna sträva mot samma mål.  

2.3  Frivilliga skolformers mål avseende kunskapsuppdraget 
Gymnasieskolans och Komvux/vuxenutbildningens huvuduppdrag är kunskaper. 
Genom ett systematiskt kvalitetsarbete med kunskapsmålen i fokus är målet att kontinuerligt 
öka elevernas/de studerandes måluppfyllelse med resultat som: 
- ökade kunskaper som ger ökat meritvärde i gymnasiegemensamma ämnen 
- ökade kunskaper som ger ökat meritvärde programvis 
- alla elever på högskoleförberedande program ska nå gymnasieexamen 
- alla elever på yrkesprogram ska nå yrkesexamen 
- alla elever på introduktionsprogram ska nå grundskolekompetens på kortast möjliga tid 
- ökat antal behöriga till högskolestudier 
- ökad närvaro i skolan 
- alla studerande på SFI ska nå kunskapsmålen i svenska språket 
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Varje elev ska: 
- nå kunskapsmålen i sin studieplan 
- stöttas utifrån sina förutsättningar och behov 
- känna trygghet och studiero 
 
Frivilliga skolformer arbetar med systematisk utveckling enligt det s.k. kvalitetshjulet. 
Utvärdering/Hur blev det? – Var är vi? – Vart ska vi? – Hur gör vi? – Utvärdering/Hur blev 
det? O.s.v. 
 
Utvecklingsarbeten är planerade på allt från övergripande nivå till ämnesnivå. 
 

Arbetsplan/Pedagogisk planering 

2.3.1 Övergripande nivå rektor 
 
Frivilliga skolformer arbetar systematiskt på det sättet att vi formar arbetsplaner på olika 
nivåer. Arbetsplanernas utformning följer en grundmall men anpassas för respektive 
arbetslag/programlag/ämneslag. Arbetsplanerna utgör en viktig del av skolans 
Verksamhetsplan (detta dokument). 
 
Frivilliga skolformer har ett fokus på Kunskaper och Värdegrund 
 
Kunskaper 
Allt från organisation till den dagliga verksamheten är ständigt under utveckling för att nå så 
höga mål som möjligt angående elevernas kunskaper. Nedanstående arbetsplaner innehåller 
en del av det förbättringsarbete som planeras för högre måluppfyllelse. 
Elevens förståelse för sin egen förståelse och kunskapsutveckling ges särskilt utrymme i vårt 
pedagogiska utvecklingsarbete. Vi utvecklar metodiskt former för återkoppling till eleven 
(Bedömning för lärande). 
 
Värdegrunden 
Ett aktivt arbete pågår för att motverka kränkande/diskriminerande behandling av alla slag 
och mellan alla parter. En levande likabehandlingsplan ger oss alla stöd för arbetet mot 
kränkande behandling. Arbetet utvärderas och utvecklas kontinuerligt. 
 
Spångbergsgymnasiet 
 
Arbetsplan/pedagogisk planering ledningsgrupp gymnasieskolan 
 
1. Språket i alla ämnen 
 
2. Utveckling av insatser för elever som inte når målen  
 
Vi sätter som kortsiktiga mål (konkret, möjligt att utvärdera)  

1. Kompetensutveckla samtliga lärare inom gymnasieskolan för att i högre grad använda 
språket i vardagen som ett aktivt verktyg för elevernas måluppfyllelse. En 
kompetensutveckling ska genomföras i samverkan med Skolverket och utföras av Karlstads 
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universitet. Satsningen sker inom ramen för Skolverkets projekt ”Nyanländas lärande”. 
2. Pröva nya arbetssätt för elevhälsateamet EHT. Utforma tydliga rutiner och 
ansvarsfördelning gällande uppföljning av elever med studiesvårigheter. Göra detta känt för 
all personal.  
Tidigt identifiera elever med studiesvårigheter för att snabbt kunna sätta in relevanta insatser. 
Klasskonferenser åk 1 tidigt under höstterminen. 

Vi sätter som långsiktiga mål (konkret, möjligt att utvärdera)  

1. Stärka ämneslag/arbetslag i arbetet med att utveckla metoder för att möta elevernas behov 
av ”begripliga” konkretiseringar av kunskapskrav och liknande. Eleverna möter en ny värld 
när de börjar gymnasieskolan. Oavsett om man är svenskfödd eller nyanlända behöver man en 
språklig tydlighet för att underlätta insteget i exempelvis ett yrkesområde. 
2. Utveckla EHT ytterligare. Stärka organisationen kring pedagogiska utredningar, 
specialpedagogik och speciallärare.  

För att nå de kortsiktiga målen kommer vi att genomföra följande förbättringsarbete  

1. En kompetensutveckling genomförs under vårterminen 2018.  
2. Skolledningen, tillsammans med EHT speciellt specialpedagog, speciallärare, utvecklar 
arbetet gällande anpassningar, stöd mm. Förtydligar rutiner, ansvarsfördelning och uppdrag 
samt gör detta känt bland all personal. Lathund?  

För att nå de långsiktiga målen kommer vi att genomföra följande förbättringsarbete   

1. Skolledningen tittar på former för att stötta ämneslag i arbetet med konkretiseringar. Detta 
kan handla om utbildningsinsatser, delaktighet från ledningen i ämneslagens/arbetslagens 
arbete (kontinuerlig uppföljning och feedback)  
2. Organisationen av hur stöd organiseras ses över. Stödtiders utlägg i schema ses över.  Den 
specialpedagogiska organisationen utvecklas ytterligare. Formerna för särskilt stöd 
förtydligas.  
 

2.3.2 Mål programarbetslag/ämneslag 
 
Arbetsplan/pedagogisk planering IM Språkintroduktion 
 
Vi sätter som kortsiktiga mål 
* Ökad närvaro och i samarbete med projektet "Värmlands nya". 
* Högre studiemedvetenhet 

Vi sätter som långsiktiga mål 
* Fler godkända betyg 
* Fler elever som kommer in på program. 

För att nå de kortsiktiga målen kommer vi att genomföra följande förbättringsarbete 
Jobba med studiemedvetenhet så att alla förstår vikten av närvaro och arbetsinsats. 

För att nå de långsiktiga målen kommer vi att genomföra följande förbättringsarbete 
Vi kommer att försöka utveckla vårt arbetssätt utifrån genrepedagogik. På konferenstid ska vi 
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ha en studiecirkel utifrån Pauline Gibbons bok, "Stärk språket stärk lärande" diskutera och 
utifrån det göra lektioner som vi sedan reflekterar kring. 

Arbetsplan/pedagogisk planering  Lärling 
BF, FT, HA, HV, IN, RL, VO 

Vi sätter som kortsiktiga mål (konkret, möjligt att utvärdera) 
*Våra elevers närvaro ska vara hög, komma ifrån den simulerade sjukfrånvaron. Hårdare 
nypor gällande sjukfrånvaron. 
*Se till att Skola 24 fungerar ute på APL-platserna. De företag som inte har tillgång till 
datorer ska enl. uppg. tillhandahållas en I-pad från skolan. Handledarna ska få en introduktion 
i handhavandet av Skola 24. 

Inför arbetslagsträffar bestämmer vi i förväg vad som ska diskuteras för att underlätta mötet 
och göra det mer effektivt. Vi har en gemensam maillista och meddelar varandra vilka frågor 
vi vill ta upp, vi enas om vilka frågor som ska tas upp. Antalet frågor per möte avgörs av 
frågornas omfattning. Mötena inleds med en rundgång bland kollegiet för att stämma av läget. 
Möten torsdagar v. 35, 39, 43, 47, 49 

Vi sätter som långsiktiga mål (konkret, möjligt att utvärdera) 
* Vi strävar (som vanligt) efter att alla elever ska få godkända betyg. 
*Mer specificerad tid till apl besök. 
*Vi har som målsättning att lärlingsprogrammen får en gemensam samordnare.* 

För att nå de kortsiktiga målen kommer vi att genomföra följande förbättringsarbete 
*Konsekvenser snabbt vid frånvaro. 
*Se mönster i frånvaron och ta tag i det på en gång. 
*Skola 24, Vem ser till att skola 24 kommer ut till arbetsplatserna? 

För att nå de långsiktiga målen kommer vi att genomföra följande förbättringsarbete 
*Framställa kunskapskraven. 
*Inspirera eleverna med motivation till att jobba på lektionerna. 

Arbetslaget kommer fortlöpande internt ta upp frågan angående samordnare med ledningen 
för att på detta sätt understryka behovet av just samordning. 

  
Arbetsplan/pedagogisk planering  NA 
 
Vi sätter som kortsiktiga mål (konkret, möjligt att utvärdera) 
- Programstrukturen måste ändras innan nästa läsår. 
- Stärka sammanhållningen på programmet 
- Diagnostiska inlämningsuppgifter för ökad inlärning 
Vi sätter som långsiktiga mål (konkret, möjligt att utvärdera) 
- Stärka sammanhållningen på programmet 
- Ökad studiero i klassrummen 
- Fortsatt utveckling av det naturvetenskapliga språket 
- Karaktärsinfärgning av matematiken mot kemi och fysik 
- Ökad måluppfyllelse, alla ska nå gymnasieexamen. Vi måste fånga upp elever som inte når 
målen på tidigt stadium. 
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För att nå de kortsiktiga målen kommer vi att genomföra följande förbättringsarbete 
- Matematik 4 blir valbart på NANAS, matematik 5 blir valbart på NANAT, dessa kurser 
ersätts med Naturvetenskaplig specialisering. 
- Resa till Göteborg planeras in i början på HT, eventuellt studiebesök på Lundsbergs 
observatorium 
- Icke betygsgrundande inlämningsuppgifter på grundläggande moment inom de 
naturvetenskapliga ämnena 
För att nå de långsiktiga målen kommer vi att genomföra följande förbättringsarbete 
- Programråd 2 gånger per termin 
- Mobilfria klassrum för ökad studiero och koncentration 
- Projekt tillsammans med svenska skriftligt och muntligt för att utveckla språket 
- Karaktärsinfärgning genom omvandling av fysik- och kemiuppgifter till matematikuppgifter 
- Uppföljning av elevernas resultat och studiesituation. Arbetslaget träffas och gör detta på 
torsdagskonferensen vecka 40, samt första veckan i januari. 

 

Arbetsplan/pedagogisk planering SA 
 
De viktigaste utvecklingsmålen från vår utvärdering i juni och/eller sådant som kommit till. 
Kortfattat, punktform. Använd detta dokument för er dokumentation. 
· Skapa ett ökat intresse för samhälls- och omvärldsfrågor 
· Öka förståelse för demokrati och demokratifrågor. 
· Få eleverna att bättre kunna hantera avancerade ämnestexter och källhantering. 
· Utveckla progressionstänkandet i samhällskunskap (ändras till HELA karaktären) för 
samhällsprogrammet. 
Vi sätter som kortsiktiga mål (konkret, möjligt att utvärdera) 
· Öka förståelsen och förmågan att arbeta med ursprungskällor. 
· Utöka förståelseelevers förståelse av begreppen ”teori, modell och metod”. 
· Ökad förståelse för den demokratiska processen. 
· Ämnesarbetslagets framtid: Idén är att försöka få till ett ämneslag inom karaktär-humaniora. 
Didaktik och pedagogik i humaniora, så kan vi planera mer renodlade ämneslagsträffar utifrån 
det. Syftet är att lyfta frågor i likartade kurser/kunskapskrav/begrepp o.s.v. 
· Vi bokar in ämneslagsträffarna som karaktärsämnesträffar - där målet är att prata om 
teori/metod/modell - och att komma överens om en samsyn. 
· För uppstart – Teori vad är det? Metod vad är det? Modell vad är det? Vilka begrepp 
används? Kan vi få in en gemensam dragning inför eleverna på uppstartsdagen från flera 
kursperspektiv (konkret/generellt)? Är det för mycket på en gång? Återkoppla i de specifika 
kurserna sedan. Är det bra för tvåorna och treorna men inte ettorna? Tvåorna och treorna 
kanske behöver grunderna i vetenskapliga undersökningar? 
· Vi planerar en temadag för veckan efter uppstart med b.l.a. workshops. 
· Vi kommer ha quiz på uppstarten efter enskilda klassmöten på torsdagen 
Vi sätter som långsiktiga mål (konkret, möjligt att utvärdera) 
· Utveckla progressionstanken i samhällskunskap för samhällsprogrammet (Vad eleven ska 
kunna inför nästa steg) 
o Förståelse för källor – och vad som ska vara minimikrav för varje år 
o Förståelse för teorier - och vad som ska vara minimikrav för varje år 
o Förståelse för modell och metod- och vad som ska vara minimikrav för varje år 
o Förmåga att skriva ett formellt arbete. 
För att nå de kortsiktiga målen kommer vi att genomföra följande förbättringsarbete 
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· Arbeta mer med ursprungskällor, bjuda in lokalpolitiska representanter. (har gjorts – skjut 
till senare under L.Å) 
· Formulera/ en grundläggande ”teori- modell- och metodkanon” för Samhällskunskap 1. 
(Politik, ekonomi och sociologi- som förklaringsmodell, orsak-konsekvens analysmodell) Vi 
har påbörjat en gemensam kurs i IT’s för att möjliggöra utbyte. (Detta ändras till att inkludera 
HELA karaktären) 
· Förtydliga vad vi förväntar oss av gemensamma dokument, vilka områden som ska ingå i 
detta. - Vi har redan påbörjat i form av bedömning (exempeltexter) Källor och källkritik 
(Fördjupningstexter) och övriga fördjupningstexter. Exempel på olika presentationsformer 
kommer också ingå. 
· Arbeta med det amerikanska valet utifrån frågor elever är intresserade av 
För att nå de långsiktiga målen kommer vi att genomföra följande förbättringsarbete 
· Formulera/ en grundläggande ”teori- modell- och metodkanon” för Samhällskunskap 1, 2, 3. 
(Detta ändras till att inkludera HELA karaktären) 
 
Arbetsplan/pedagogisk planering  BA, EE, IN 
 
Vi sätter som kortsiktiga mål (konkret, möjligt att utvärdera) 
Att färga in GG-ämnen i karaktären. 
Ökat samarbete mellan programmen, (Gemensamma projekt, utbyte.) 
Vi gör ett försök/test med UF. (Gäller BA) 
Åk 3, praktik 3v. Var 4e vecka Västeräng för återkoppling, teori och kvarvarande kurser. (Gäller BA 
men bör även implementeras i EE o IN.) 
Vi sätter som långsiktiga mål (konkret, möjligt att utvärdera) 
Total samverkan med Svenskan mha loggböcker genom alla tre läsåren. 
Skapa en trivsel som bidrar till minskad frånvaro. 

2.3.3 Frivilliga skolformers mål avseende vuxenutbildning 
 
Arbetsplan/pedagogisk planering vuxenutbildningen 
 
Arbetsplan/pedagogisk planering rektor vux  
Följande områden ska vuxenutbildningen arbeta strategiskt och långsiktigt med för att rektor ska ges 
möjlighet att vara förtrogen med verksamheten (vux förordning 6. Kap 3§)  

Huvudmannen   

* 1:1 Huvudmannen ser till att kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och 
utbildning i svenska för invandrare bedrivs kontinuerligt under hela året (2 kap. 25 § 
skollagen)  
* 1:2 Huvudmannen följer upp resultat inom utbildningen, och dokumenterar denna 
uppföljning. (4 kap. 3 och 6 §§ skollagen)  
* 1:3 Utifrån en analys  av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om 
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna. (4 kap. 3 och 6 
§§)  
* 1:4 Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. 
Planeringen och åtgärderna dokumenteras. (4 kap. 3 och 6-7 §§ skollagen)  
* 1:5 Dialog med AIE om samhällsintroduktion 
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Rektor  

* 2:1 Rektor arbetar fram en övergripande målvision för vuxenutbildningen  
* 2:2 Organisation, lokaler och tjänstefördelning  

Rektor och lärare  

* 3:1 Utveckla området lärande och stöd utifrån regleringen av stöd inom vuxenutbildningen, 
utifrån Skolverkets stödmaterial som omfattar individanpassning, extra anpassningar inom 
vuxenutbildningen (20 kap. 2 §, 21 kap. 2 § och 22 kap. 2 § skollagen,)   
* 3:2 Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevens kunskapsutveckling och 
fortlöpande ge återkoppling på elevens arbete, förvissa sig om att eleven får tillräcklig 
information för att förstå vilka kunskaper han eller hon ska ges möjlighet att utveckla samt 
hur han eller hon ska få visa sina kunskaper. (1 kap. 4 §, 3 kap. 3 och 15 §§, 4 kap. 9 §, 20 
kap. 8 och 24 §§, 21 kap. 8 och 18 §§ och 22 kap. 10 och 19 §§ skollagen (2010:800), 2 kap. 
16, 27 och 28 §§ och 4 kap. 10 och 11 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning samt 
avsnitt 1, 2.1, 2.2 och 2.3 förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för 
vuxenutbildningen.)  
* 3:3 Skapa enkäter för fortsatt utvecklingsarbete kring trygghet/trivsel och kvalité på 
utbildning  (4 kap. 3 och 6 §§)  
* 3:4 Forum skapas och dokumenteras för att ge eleverna möjlighet att delta i 
vuxenutbildningens kvalitetsarbete. (4. kap 4 § skollagen)  

Lärare med apl  

* 4:1 Apl – Utbildningskontrakt och Avtal med arbetsplats ska upprättas.  
* 4:2 Dokument för vilka kurser och omfattning som ska arbetsplats förläggas. Rektorn 
beslutar om hela eller delar av kurser ska förläggas till arbetsplatser. (2. Kap 27 § 
vuxförordningen)  

Lärare  

* 5:1 Elevens inflytande vid planering av undervisning (Avsnitt 1 Läroplanen för 
vuxenutbildningen)  

2.4 Frivilliga skolformers mål avseende värdegrundsuppdraget 
Ingen ska kränkas eller på annat sätt behöva känna sig utsatt eller utanför. Trygghet och 
trivsel är allas ansvar. 

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete med Likabehandlingsplanen som ett vardagsverktyg 
ska vi alltid verka för en ”nollvision” beträffande kränkningar och trakasserier. 
 
Exempel på insatser för att nå målen: 
En medarbetare har uppdraget att informera och kommunicera med samtliga elevgrupper 
Två ”Likabehandlingsgrupper” jobbar aktivt 
Organisation och handlingsplan för insatser om kränkning förekommer 
Allas uppdrag att jobba med normer och värden i sin undervisning 
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2.5  Rapport systematiskt kvalitetsarbete 
Rapport upprättas på verksamhetsnivå Den skall vara klar senast 15 september och redovisas 
för Barn- och Utbildningsnämnden under perioden oktober till december. 

3.  Likabehandlingsplaner 
Upprättas och rapporteras till nämnd. Skall ingå i rapporten av det systematiska kvalitets-
arbetet. 

4.  Uppdraget 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 
på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare (Skollagen 1 kap, 4§) 

5. Lagreglering inom förskolans/skolans område 
Med koppling till den direkta verksamheten finns enbart en lag, skollagen, men liksom inom 
andra områden finns andra lagar som också måste beaktas. Exempel på sådana är 
kommunallagen, tryckfrihetsförordningen, personuppgiftslagen, sekretesslagen m fl. 

6. Kommunala beslut, avtal och planer som styr verksamheten 
Skolan styrs huvudsakligen genom de statliga styrdokumenten men naturligtvis också av den 
kommunala skolplanen som kommunfullmäktige beslutar om på förslag från BUN. 
Skolplanens huvudsakliga syfte är att visa hur kommunen ska arbeta och prioritera för att de 
nationella målen för skolan ska uppfyllas i kommunens skolor. 
Förutom den kommunala skolplanen styr också fullmäktige verksamheten genom beslutet om 
ekonomisk ram till BUN. 

7. Nulägesbeskrivning 
Frivilliga skolformer bedriver en bred verksamhet för att kunna erbjuda ungdomar och vuxna 
bästa möjliga utbud av utbildningar utifrån givna förutsättningar såsom kommunens storlek, 
näringslivets behov av arbetskraft och de studerandes efterfrågan. Kännetecknande för hela 
verksamheten är en strävan att erbjuda en god kvalité och ett brett utbud trots begränsade 
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resurser. Detta ställer stora krav på flexibilitet i allt från organisation till hur pedagoger jobbar 
med alternativ till traditionell klassundervisning. 

Gymnasieskola 
Organisation program 
Spångbergsgymnasiet erbjuder utbildningar inom: 
- 11 av 18 nationella program varav 2 är högskoleförberedande och 9 är yrkesprogram 
- Introduktionsprogram IM med 5 olika inriktningar 
Utbildningar med nuvarande elevtal (okt 2017) 

Bygg- och anläggningsprogrammet BA 59   
Inkl. Bergteknik     
El- och Energiprogrammet EE 22   
Fordons- och Transportprogrammet FT 13   
Handels- och Administrationsprogrammet HA 22   
Hantverksprogrammet frisör HV 16   
Introduktionsprogram IM utan koppling till 
program 14   
Introduktionsprogram språk 88 End nya elever utan godk SVA grsk 
Industritekniska programmet IN 6    
Naturvetenskapliga programmet NA 43   
Restaurang- och Livsmedelsprogrammet RL 12   
Samhällsvetenskapliga programmet SA 59  
Vård- och omsorgsprogrammet VO 26  
 Totalt 390   

 
Ledningsorganisation 
Organisationen består av en rektorsenhet REgy. 
Rektor: Hans Ryhed 
Yrkesprogram 
Barn- och fritidsprogrammet, Bygg-och anläggningsprogrammet BA inkl. riksrekryterande 
anläggning/bergteknik, El- och energiprogrammet EE, Fordons- och transporttekniska 
programmet FT, Handelsprogrammet HA, Hantverksprogrammet HV, Industritekniska 
programmet IN, Restaurang- och livsmedelstekniska programmet RL och Vård- och 
omsorgsprogrammet VO. 
Studieförberedande program 
Naturvetenskapliga programmet NA samt Samhällsvetenskapliga programmet SA. 
Introduktionsprogrammen IM  
 
Personal 
Spångbergsgymnasiet har ca. 29 lärartjänster för de nationella programmen samt IM, ca. 17 
lärartjänster för nya elever. Skolan har behov av ett mycket stort spann av kompetenser p.g.a. 
det breda utbudet. Utöver lärare har vi ca. 6,5 tjänster som mentorer, handledare etc. som 
kompletterar det pedagogiska arbetet 
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Verksamhetschef 1,0 
Rektor 1 
Biträdande rektor 1 
Lärare ca. 29  
SYV 1 
Skolsköterska 0,8 
Kurator 1,0 
Adm. samordnare 1 
Mentorer + övr 6,5 

 

Vuxenutbildning, Komvux 

Frivilliga skolformer bedriver en stor och bred verksamhet för vuxna, Grundvux, Gymnasial 
vux, yrkesvux, yrkeslärling, Svenska för invandrare SFI, Särskild utbildning för vuxna 
(Särvux) och uppdragsutbildning. 
Planering och fördelning av resurser för Komvux sker i ett nära samarbete mellan alla 
Värmlands kommuner (för att kunna erhålla viss finansiering från staten). Staten bidrar i en 
mindre omfattning än tidigare med medel till vuxenutbildning. 
Komvux är i ett intensivt utvecklingsskede. Sedan hösten 2016 har efterfrågan på 
vuxenutbildning ökat och ökningen förväntas fortsätta på grund av två huvudorsaker, en stor 
grupp arbetslösa i Filipstads kommun där många är nyanlända och förändrade lagar och 
förordningar som riktar sig mot utbildning. 
För att vuxenutbildningen ska motsvara efterfrågan startade ett utvecklingsarbete hösten 2016 
för att forma Komvux till att i huvudsak stå på egna ben (Tidigare har en stor del av 
utbildningen samordnats med gymnasieskolan). Detta innebär en egen rektor, egna lärare och 
administration. Vidare kräver styrdokumenten för vuxenutbildningen en anpassning till 
vuxnas villkor vilket ytterligare ställer krav på en egen organisation. 
 
Komvux lärare organiseras i en personalgrupp som sedan delas upp i några arbetslag utifrån 
lagets uppdrag. 
Arbetslagen har format arbetsplaner och skolledningen har upprättat en vision för framtiden 
men eftersom man är mitt uppe i arbetet väljer vi att kungöra dokumentation på annat sätt än 
genom denna plan. 
 

Grundvux   50 
Gyvux allmänna ämnen 69 
Gyvux vård 43 
SFI 209 
Särvux 15 

  
 Totalt  386 
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Personal 

Rektor 1,0 
Lärare 21,5  
SYV 0,5 
Adm. samordnare 1 
Övr 3 

8. Information och kommunikation 

8.1 På nämnd-/förvaltningsnivå 
Verksamhetschefen deltar i tre olika grupper på förvaltningsnivå: 

1. Förvaltningschefens ledningsgrupp som består av verksamhetscheferna för förskolan, 
grundskolan och för frivilliga skolformer. 

2. Gruppen för central samverkan i vilken arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter deltar. 

Förutom ovan nämnda grupperingar är verksamhetschefen adjungerad till nämndens samman-
träden. 

8.2 På verksamhetsnivå 
För en effektiv styrning och ledning, god samverkan och ett faktiskt inflytande har vi en 
organisation enligt följande: 
Verksamhetschef, rektorer och en biträdande rektor utgör ledningsgrupp med kontinuerlig 
dialog och möten varje vecka. 
MBL enligt MBL-lagen   Vid behov 
Skyddskommité   1 möten/termin 
Samverkansgrupp för Frivilliga skolformer övr fack 4 möten/termin 
Arbetsplatsträffar APT   4 möten/termin 
Programlag med kärnämneslärare och karaktärslärare 1 möte/månad 
Utvecklingslag/Ämneslag med ämneslärare 3 möten/månad 
Elevhälsateam med skolsköterska, kurator, mentor 1 möte/vecka 
Skolledning och SYV   1 möte/månad 
 
Lagarbete sker i några olika sammansättningar. De olika lagen fördelar ansvaret för de olika 
arbetsuppgifterna och har inflytande över fördelningen av mentorskapet så att alla känner sig 
delaktiga. 
 
Programlag/Dubbelt mentorskap 
Samtliga elever har minst en mentor. Mentorsuppdraget är omfattande men elevens 
studiesituation är i fokus. Mentor möter eleven i undervisning, följer elevens studieplan, följer 
upp närvaro, håller utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare (elev under 18 år), 
rapporterar till skolledningen/rektor om eleven löper risk att inte nå målen o.s.v. På 
yrkesprogrammen är strävan att eleverna minst i årskurs 1 ska ha två mentorer (en yrkeslärare 
och en lärare i gymnasiegemensamma ämnen).  
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Utvecklingslag/ämneslag 
Utvecklingslag/ämneslag har fått i uppdrag att ansvara för elevens ökade måluppfyllelse 
utifrån övergripande mål som examensmål och läroplansmål. Här sker också ett kontinuerligt 
arbete med och lärande kring betyg och bedömning, programutveckling, elevinflytande och 
språkutveckling. Utvecklingslag/ämneslag arbetar fokuserat kring eleven i ett visst ämne eller 
ämnesområde. Arbetet kretsar kring pedagogiska frågor inom ämnesområdet. Här finns 
samlad kompetens kring innehåll, betyg och bedömning och det är också här de primära 
stödinsatserna bör föreslås. 

9. Ansvarsområden 

9.1 Rektors ansvar 
Som rektor har man dubbla uppdrag; ett statligt och ett kommunalt. I det statliga uppdraget 
ingår att ansvara för elevernas måluppfyllelse såsom det uttrycks i lag- och förordningstext.  
Lokala beslut kan inte frånta förskolechefen/rektor det ansvaret. Dessutom är 
förskolechefen/rektor elevernas rättsgarant. Förutom det ansvar som följer av det statliga 
uppdraget är förskolechefen/rektor kommunal mellanchef som vilken annan kommunal 
mellanchef som helst, i annan förvaltning.  I detta ingår att hantera och ansvara för ekonomin 
inom sitt ansvarsområde liksom att hon/han har det fulla personalansvaret för ”sin” personal.  

9.2 Övrigas ansvar 
För övriga befattningars ansvarsområden hänvisas till dokumentet ”Uppdraget som” 
Det upprättas vid anställning och uppdateras en gång per år vid medarbetarsamtal. 
 

Per-Arne Söderstedt Hans Ryhed   Peter Ramqvist 

Verksamhetschef Rektor Spångbergsgymnasiet Rektor Komvux 
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