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1. Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun granskat
barn- och ungdomsnämndens styrning och ledning av vuxenutbildningen, Traineegymnasiet
och det kommunala informationsansvaret för ungdomar mellan 16 och 20 år. Syftet har varit
att bedöma styrning, ledning och uppföljning av nämnda verksamheter och väsentligt i
granskningen har varit att få svar på frågor kring mål, ekonomi, resultat och hur samverkan
bedrivs mellan olika huvudmän.

De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att vuxenutbildningens resultat i
stort förefaller vara goda. Vuxenutbildningen har dock inte inkluderats i nämndens kvalitets-
uppföljning 2012 utan slutsatserna baseras på uppgifter som lämnats vid intervjuer. Barn-
och ungdomsnämnden har sedan övertagandet av vuxenutbildningen prioriterat arbetet med
att bygga upp en grundläggande vuxenutbildning, vilket tidigare inte funnits i särskilt stor ut-
sträckning. Traineegymnasiet uppvisar måluppfyllelse gällande andelen elever som studerar
kurser som ger behörighet till högskolestudier; dock fick 10 av 25 elever betyget icke godkänt
i Svenska B 2011. En enkätundersökning visade att 16 av 19 elever som avslutat sina studi-
er på Traineegymnasiet befann sig i arbete ett år senare. Vad gäller informationsansvaret
visar granskningen att organisationen för arbetet med ungdomar som väljer att inte studera
vid gymnasiet tidigare varit otydlig men är i dagsläget under uppstramning. Berörda ungdo-
mars intresse för vägledning från kommunen har dock visat sig vara lågt.

Vår sammanfattande bedömning utifrån de ställda revisionsfrågorna är att barn- och ung-
domsnämnden bör stärka sin löpande uppföljning av de olika utbildningsverksamheterna.
Det är positivt att ett utvecklingsarbete pågår avseende vuxenutbildningen men det är enligt
vår bedömning viktigt att de förbättringsområden som lyfts i granskningens intervjuer följs
närmare.

Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer:

Nämnden bör utforma och säkerställa en strategisk samverkan mellan de olika vuxenut-
bildningarna, ungdomsgymnasiet och grundskolan vad gäller utnyttjande av lokal- och
lärarresurser.

Nämnden bör löpande följa upp verksamheternas resultat och utbildningarnas elevnöjd-
het. Vid delårsrapporten ska innevarande års måluppfyllelse utvärderas. Det är viktigt
att vuxenutbildningen inkluderas i denna uppföljningsprocess.

Nämnden bör ta fram kvalitetsmål för SFI. Den regionala samverkan inom SFI bör för-
djupas då den medför möjligheter till mer individanpassad undervisning.

Åtgärder bör vidtas för att höja Traineegymnasiets elevers resultat i de teoretiska ämne-
na som ger högskolebehörighet.

Nämnden bör följa upp hur Traineegymnasiets förmedling av praktikplatser fungerar i
syfte att säkerställa att elever inte blir utan sysselsättning under längre perioder.

Avseende informationsansvaret är det enligt vår bedömning viktigt att nämnden utreder
hur den uppsökande verksamheten kan anpassas för att öka ungdomarnas intresse för
kommunens stöd.

Det bör säkerställas att avstämningar mellan folkbokföring och elevregister görs med
korta tidsintervaller så att ingen ungdom faller utanför uppföljningsarbetet under en
längre tid.

2



ERNST&YOUNG
Quality1nEyerythingWeDo

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Ansvaret för vuxenutbildningen har övergått från arbetslivs- och näringsnämnden till barn-
och ungdomsnämnden från och med 2012. Vuxenutbildningen i Hylte erbjuder g rundläg-
gande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, högskoleutbildning på distans och SFI.
Många kurser ges i samverkan med andra utbildningsanordnare i länet.

Gymnasieskolan i Hylte är uppdelad på tre enheter: Vildmarksgymnasiet i Unnaryd, Trainee-
gymnasiet som erbjuder lärlingsutbildning inom yrkesprogram och introduktionsprogrammet.

Av SKL:s sammanställning över kommuners kostnader för gymnasie- och vuxenutbildning
framgår att Hylte kommun har den högsta kostnaden i länet för gymnasial utbildning med en
genomsnittlig kostnad på 113 540 kr per elev och år. Kostnaden per heltidsstuderande inom
KomVux ligger något under snittkostnaden för länet, dvs 45 604 kr jämfört med 47 895 kr för
länet som helhet.

Den nya skollagen som trädde i kraft för förskola, grundskola och ungdomsgymnasiet blir
tillämplig inom vuxenutbildningen från och med 1 juli 2012. Det är därför rimligt att anta att en
hel del utvecklingsarbete behöver genomföras under året.

2.2. Syfte och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma styrning, ledning och uppföljning av vuxenutbildning-
en samt Traineegymnasiet i Hylte. Väsentligt i granskningen är att få svar på frågor kring
mål, ekonomi, resultat och hur samverkan bedrivs mellan olika huvudmän.

Följande revisionsfrågor besvaras i granskningen:

Traineegymnasium
Kostnad per elev och finansiering?
Mål för utbildning och resultat i from av arbete eller fortsatta studier?
Hantering av arbetsplatsförlagd utbildning, avseende handledning och säker-
het/försäkring

Vuxenutbildning
Kostnad per elev och finansiering?
Omfattning avseende program/kurser
Mål för utbildning och resultat i form av betyg, arbete eller fortsatta studier?
Utvecklingsarbete?
Samverkan med andra huvudmän?

SFI
Kostnad per elev och finansiering?
Mål för utbildning och resultat i form av betyg, arbete eller fortsatta studier?
Samverkan med andra myndigheter?

Kommunala informationsansvaret för ungdomar 16-20 år
Organisation
Insatser
Antal ungdomar
Resultat

Granskningen avser barn- och ungdomsnämnden.

2.3. Revisionskriterier

Granskningen utgår från följande revisionskriterier:
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Skollag (2010:800)
Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
Tillämpliga kommunala styrdokument för lärlingsutbildning och vuxenutbildning

2.4. Metod

En dokumentstudie avseende riktlinjer och normer har genomförts. Intervjuer har genomförts
med förvaltningschef, rektorer för vuxenutbildningen och ungdomsgymnasiet, lärare och ele-
ver från de olika utbildningarna samt barn- och ungdomsnämndens presidium.

Samtliga tjänstemän och nämndsledamöter som intervjuats i granskningen har beretts tillfälle
att faktagranska rapporten.
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3. Övergripande organisation och ekonomi
I detta kapitel ges en översiktlig introduktion till de olika utbildningarna som omfattas av den-
na granskning och till organisationen av dessa utbildningar. Vidare redovisas nyckeltal avse-
ende ekonomi och elevantal för de olika utbildningsdelarna.

3.1. Organisation

Barn- och ungdomsnämnden övertog den 1 januari 2012 ansvaret för vuxenutbildningen i
Hylte kommun efter att den tidigare sorterat under näringslivskontoret. Bilden nedan redovi-
sar hur gymnasieskolor och vuxenutbildning är organiserade i kommunen. Bilden innefattar
uppgifter om antalet tjänster och elever per den 11 oktober 2012. Elevantalet fluktuerar dock
kraftigt och brukar enligt de intervjuade öka väsentligt under terminens gång.

i i i
1Vuxenutbildning i
1  1
5,7tffinster(totaltvux) i 1

Ungdomegymnasiet
L ________ -----1

I 	 -I

1 I

I Grundläggandevux 1 Vildmarksgymnasiet
14elever 1 60elever

I 11,8fjänster

Rektorer
2,0tjänster
-0,5:Vuxenutbildningen,IM
-0,5:Vildmarksgymnasiet
-1,0:Traineegymnasiet

Stab
11,0utvecklingsledare
i 1,5studie-oyrkesvägledare
12,6skolassimarknadsförare

I I

I Gymnaslalvux 1 Traineegymnaslet
I Kurser37elever I 70elever

I Omvårdnad:103elever 1 11,45(ffinster
	 •I 5F1 Introduktions- II 35elever programmet(IM)

I 38elever
I 5,5gänster I

I eivrigvux I
0 elever Hyltebygdens II

I Lärcentrum I
II 	

Som framgår av bilden bedrivs vuxenutbildningen och introduktionsprogrammet på Hylte-
bygdens lärcentrum medan Traineegymnasiet och Vildmarksgymnasiet bedriver verksamhet
i egna lokaler.

Vid introduktionsprogrammet studerar elever som är under 20 år och som strävar efter att
uppnå behörighet till gymnasiet. Grundläggande vuxenutbildning syftar till att ge gymnasie-
behörighet medan den gymnasiala vuxenutbildningens ändamål är att ge behörighet till hög-
skola, båda till elever som är över 20 år. Traineegymnasiet erbjuder ett lärlingsprogram där
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50 procent av undervisningen är arbetsplatsförlagd. Svenska för invandrare (SFI) erbjuds på
olika nivåer och i olika studietakt till nyanlända. Övrig vuxenutbildning innefattar bl.a. högsko-
lestudier på distans och uppdragsutbildningar.

De intervjuade framhåller att överlämningen från näringslivskontoret var bristfällig och att
organisationen och verksamheten sedan överlämnandet varit under utveckling. Framför allt
fanns vid överlämningstillfället knappt någon verksam grundläggande vuxenutbildning, vilket
därför prioriterats under 2012. Den grundläggande vuxenutbildningen utgör en naturlig fort-
sättning för många av de studenter som slutför SFI-utbildningen.

Vid intervju påpekas också att vuxenutbildningens övergång till barn- och ungdomsnämnden
inneburit en väsentlig förändring i rektorstjänsten. Det uppges att vuxenutbildningens rektors-
tjänst tidigare motsvarade hundra procent medan nuvarande rektorstjänst uppgår till femtio
procent och innefattar såväl vuxenutbildningen som introduktionsprogrammet. De intervjuade
anser att denna förändring varit märkbar för verksamheten och att det i nuvarande rektors-
tjänst inte finns utrymme för en tillfredsställande verksamhetsnärvaro.

3.2. Nyckeltal

Barn- och ungdomsnämnden uppvisade en negativ avvikelse mot budget med 3 661 000 kr
vid 2011 års slut. Även för 2012 prognostiseras en negativ avvikelse på 3 347 000 kr, vilket
uppges bero till stor del på utökade kostnader för barn med särskilda behov. Den negativa
avvikelsen härstammar till största del från grundskoleverksamheten.

Tabell 1. Nettokostnad per verksamhet (tusentals kronor)
Utbildning




2011*




2012




Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos
delår

Avvikelse
prognos

Grundläggande vux 230 40 190 1 132 1 032 100

Gymnasial vux 1 813 1 335 478 1 177 1 077 100

SF1 1 037 993 104 843 843 0

Lärcentrum 2 018 2 458 -441 667 667 0

Gymnasieskolan 50 384 51 727 -1 343 50 831 51 731 -900

Källa: Kommunens årsredovisning 2011 samt barn- och ungdomsnämndens deiårsrapport 2012
*Under 2011 åvbade ansvaret för vuxenutbildningen arbets- och näringslivsnämnden.

Av de verksamheter som omfattas av denna granskning är det gymnasieskolan som står för
den negativa avvikelsen. Ytterligare analys av den posten visar att interkommunala ersätt-
ningar och skolskjutsen är anledningarna till prognosen om negativ avvikelse. De interkom-
munala ersättningarna uppges ha överstigit budget då fler elever än väntat läst ett fjärde år
på gymnasiet. Hy1tesegna gymnasieskolor förväntas uppvisa positiva avvikelser, Trainee-
gymnasiet med 300 000 kr. Posten lärcentrum avser under 2011 främst projekten Skan-
komp, vars syfte är att inventera kompetensutvecklingsbehov och skapa nätverk, samt Yr-
kesvux, vilket ger Hyltes invånare möjlighet att få tillgång till utbildningsutbud på annan ort.

Med undantag av SFI finansieras nuvarande vuxenutbildning i huvudsak med kommunala
resurser. Kommunen får vartannat år bidrag från Migrationsverket för stöd till nyanlända,
vilket delvis kan användas till SFI-undervisning och ungdomsgymnasiets språkintroduktions-
program. För Traineegymnasiet rekvirerar kommunen statsbidrag om 25 000 kr per ungdom,
varav 15 000 ska gå till företaget där ungdomen gör sin arbetsplatsförlagda utbildning. Unge-
fär hälften av eleverna på Traineegymnasiet är från andra kommuner, vilka betalar ut inter-
kommunal ersättning för dessa elever.
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Tabell 2. Kostnader per verksamhet - per elev samt per invånare kr)

Utbildnin Kostnad er elev 2011 Kostnad er invånare 2011
Hylte Jmr Hylte Jmr

Grundläggande 46 000
vux

Gymnasial vux 60 700

SFI N/A

G mnasieskolan 155 000
Traineegymnasiet Vildmarks ymnasiet

IKE*** per elev 131 680 - 141 680 102 840 - 199 430
Hylte kommun

Källor: Kolada, Skolverket
*Varuproducerande kommuner (ovägt medel)
**Jämförelseuppgifter från Skolverkets riksprislista 2011 för praktiska program (billigast i jämförelsegruppen är
handelsprogrammet och dyrast är naturbruksprogrammet).
***Interkommunal ersättning 2012, fastställd av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21

3.3, Aktuella utmaningar och utvecklingsområden

Av intervjuerna framgår att vuxenutbildningen står inför en utmaning när det gäller den nya
förordningen. Vuxenutbildningen ska individanpassas i högre utsträckning, vilket ställer hög-
re krav på identifiering av behov. Barn- och ungdomskontorets har enligt de intervjuade fått i
uppdrag av nämnden att med stöd av kommunledningskontoret se över programutbudet på
Hyltebygdens lärcentrum. De intervjuade anser även att marknadsföringen av kommunens
olika utbildningar behöver förbättras.

Vidare kommer det enligt de intervjuade framöver att finnas ett utökat behov av att samverka
mellan olika utbildningsinriktningar vad gäller lärarresurser och lokaler. Det har enligt uppgift
tidigare inte funnits kombinationstjänster inom vuxenutbildningen men förutsättningarna för
sådana har nu förbättrats av att de olika inriktningarna finns under samma tak. Vidare ser de
intervjuade ett behov av att öka samverkan mellan grundskolan och ungdomsgymnasiets
introduktionsprogram. Detta då introduktionsprogrammet i den nya gymnasieskolan behöver
erbjuda en större bredd av ämnen eftersom fler ämnen behövs för gymnasiebehörighet.

3.4. Kommentarer

Av tabellen ovan framgår att såväl den gymnasiala vuxenutbildningen som ungdomsgymna-
siet är dyrare per invånare i Hylte kommun än i jämförbara kommuner. Detta gäller inte den
grundläggande vuxenutbildningen men denna förekom enligt de intervjuade endast i liten
utsträckning under 2011 som dessa nyckeltal avser. Vi delar därför de intervjuades uppfatt-
ning om att verksamheterna kan bli bättre på att dela såväl lärarresurserna som lokalerna
mellan sig. Nämnden bör enligt vår bedömning utforma och säkerställa en strategisk sam-
verkan mellan de olika vuxenutbildningarna, ungdomsgymnasiet och grundskolan i syfte att
effektivisera resursutnyttjandet. Det kan även finnas skäl för nämnden att följa upp den dis-
kuterade rektorstjänstens resurser i förhållande till verksamhetens behov.

Kostnaden per elev i ungdomsgymnasiet ligger högre i Hylte kommun än i genomsnitt i lan-
det men samtidigt ligger kostnaderna inom det spann som definieras av Skolverkets rikspris-
lista för praktiska program, vilket i detta fall använts som jämförelsetal. Den höga kostnaden
förefaller således bero på att de praktiska inriktningarna är mer kostsamma i drift än de teori-
etiska utbildningar som är vanligare i andra kommuner. Budgetmässigt anslås inget bidrag till
Traineegymnasiet utan kostnaderna tycks täckas av den interkommunala ersättningen.

62 100

53 500

N/A

78 300-169 100**

28

462

164

5 580

84

385

162

4 663
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Vad gäller de interkommunala ersättningarna som Hylte kommun betalar till andra kommu-
ner, och som enfigt uppgift i delårsrapporten är den huvudsakliga orsaken till den negativa
avvikelsen inom gymnasieskolans övergripande kostnader, vill vi poängtera att det inte är
självklart att Hylte kommun ska stå för kostnaden då en elev läser ett fjärde år på gymnasiet i
en annan kommun. 1de fall där utbildningsanordnaren kräver att eleven läser ett fjärde år
ska beslutet bottna i en individuell bedömning. Vi har inte studerat hur många fall det rör sig
om men noterar att det ökade antalet elever som läser fyra år på gymnasiet anges som en
orsak till den negativa avvikelsen.
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4. Styrning och uppföljning
I detta kapitel behandlas barn- och ungdomsnämndens målstyrning av respektive utbild-
ningsverksamhet.

I nämndens mål- och resursplan specificeras serviceåtaganden för respektive utbildning,
vilka följs upp i nämndens delårsrapport och kvalitetsuppföljning. I 2012 års delårsrapport
följs 2011 års serviceåtaganden upp, vilket enligt uppgift beror på att uppgifter om elevernas
resultat inte blir tillgängliga förrän efter att delårsrapporten ska rapporteras till nämndens ar-
betsutskott. Utöver den skriftliga rapporteringen lämnar rektor och förvaltningschef återkom-
mande muntliga rapporter om verksamheterna till nämnden.

4.1. Vuxenutbildningen

Barn- och ungdomsnämnden antog i samband med överlämningen av vuxenutbildningen ett
styrdokument benämnt Inriktningar av vuxenutbildningen i Hylte fr.o.m. 1januari 2012. I do-
kumentet anges att vuxenutbildningens uppdrag är att öka de studerandes kompetens och
samtidigt bidra till individens personliga utveckling och självkänsla.

Enligt antagen inriktning ska utbildningen i möjligaste mån erbjudas i olika former, för att
kunna tillgodose varje studerandes personliga lärstil och studievana samt för att studierna
ska kunna kombineras med förvän/sarbete och föräldraskap. Professionell studievägledning
anges som en central funktion i vuxenutbildningen.

I det antagna inriktningsdokumentet poängteras bl.a. att

En god och effektiv SFI-undervisning är en av samhällets viktigaste redskap för att bidra
till en snabb integrationsprocess.
Det är angeläget med en nära samverkan mellan grundläggande vuxenutbildning och
gymnasieskolans preparandutbildning, vilka båda har i uppdrag att komplettera en ofull-
ständig grundskoleutbildning.
Det borde gå att hitta samverkansformer mellan den gymnasiala vuxenutbildningen och
Traineegymnasiet, Vildmarksgymnasiet och introduktionsprogrammet.

4.1.1. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Barn- och ungdomsnämndens serviceåtaganden för den grundläggande och gymnasiala
vuxenutbildningen 2012 anger att

Elever ska erbjudas studie- och yrkesvägledning.
En individuell studieplan ska upprättas för varje elev.
Företagare ska ges möjlighet till dialog med Hyltebygdens Lärcentrum angående utbild-
ningsbehoven.

Uppfyllelsen av serviceåtagandena avseende vuxenutbildningen har ännu inte utvärderats.

Av intervjuerna framgår att den grundläggande vuxenutbildningsverksamheten varit i det
närmaste obefintlig innan barn- och ungdomsnämnden övertog ansvaret. Då den grundläg-
gande vuxenutbildningen är en naturlig fortsättning för många elever som slutför sina SFI-
studier uppger de intervjuade att nämnden detta år prioriterar arbetet med att bygga upp
verksamheten och göra den känd. Vid granskningstillfället finns 14 elever i den grundläggan-
de utbildningen.

Den gymnasiala vuxenutbildningen har vid granskningstillfället 140 elever varav 37 läser kur-
ser i framför allt läser svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Merparten av
dessa elever är heltidsarbetande som behöver läsa in kurser på gymnasienivå för att vidare-
utbilda sig. 103 av eleverna går omvårdnadsprogrammet. Utbildningen bedrivs i huvudsak på
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distans då det inte finns underlag för närutbildning. De intervjuade uppger dock att antalet
elever som kommer på de lärarledda lektioner som erbjuds i matematik, svenska och eng-
elska ökar. Handledningpå plats erbjuds enligt uppgift alltid vid distanskurser.

De intervjuade lärarna uppger att det inte görs någon systematisk uppföljning av vuxenut-
bildningens studenter och resultat men att lärarna följer upp varje individ under tiden de är
inskrivna. De intervjuade uppger att eleverna generellt är studiemotiverade och slutför sina
kurser inom ungefär ett och ett halvt år. Det framhålls att ca 90 procent av eleverna på om-
vårdnadsprogrammet får undersköterskejobb efter avslutad utbildning. I elevintervjun uppges
att handledning erbjuds på plats och per e-post och att detta fungerar bra.

SH

För SFI anger barn- och ungdomsnämnden, utöver det som angivits för grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning,följande serviceåtagande för 2012:

De som önskar läsa SFI ska erbjudas en plats inom fem arbetsdagar.

Huruvida åtagandena är uppfyllda har inte utvärderats.

Studier i SFI erbjuds på såväl dagtid som kvällstid och omfattade vid intervjutillfället totalt 35
elever, vilka undervisas av tre lärare. De intervjuade uppger att antalet elever ökar till ungefär
det dubbla under terminens gång och enligt uppgift lämnat den 24 oktober 2012 uppgår
elevantalet till 78. Undervisningen bedrivs i tre olika spår och fem olika grupper, där studen-
terna inplaceras utifrån tidigare utbildningsbakgrund.

Ett samverkansavtal ska enligt uppgift upprättas inom Region Halland för SFI och den övriga
vuxenutbildningen. Hittills har mycket få utnyttjat möjligheten att studera på annan ort men
nu finns en ansats till ökad samverkan i syfte att kunna samverka kring specialutbildningar
utan att det blir för kostsamt för den egna verksamheten. De intervjuade ser ett behov av att
samverka mellan kommunerna i syfte att kunna erbjuda mer nischade former av SFI, t.ex. för
högutbildade.

Många av SFI-studenterna är inskrivna på arbetsförmedlingen och/eller mottar försörjnings-
stöd. SFI-läraren har enligt uppgift möten med socialtjänsten en gång i månaden kring dem
som mottar försörjningsstöd. Vidare hänvisar läraren emellanåt studenter till arbetsförmed-
lingen för hjälp med att finna en praktikplats.

Vid elevintervjun framkommer en synpunkt om att lärarna på SFI är för få i förhållande till
eleverna. Detta medför att två nivåer slås samman till en grupp vid undervisningen vilket en-
ligt uppgift ger ett alltför långsamt tempo för de studenter som tillhör den högre nivån.

4.1.3. övriga utbildningar inom vuxenutbildningen 1Hylte kommun

Övriga utbildningar som erbjuds genom Hyltebygdens lärcentrum är yrkesvuxenutbildning i
andra kommuner i Halland, högskoleutbildningar på distans, anpassade utbildningar, upp-
dragsutbildningar, lärlingsutbildning för vuxna, företagslots samt datakörkort.

Det finns enligt uppgift ett samarbete inom region Halland inom vilket Hylte tilldelats ett antal
platser på yrkesvuxenutbildning inom regionen. Kommunen har dock inte lyckats tillsätta alla
platser detta år och har därför lämnat tillbaka två av tre. Tidigare år har alla tre platser till-
satts.

4.1.4. Kommentarer

Av intervjuerna att döma är resultaten i vuxenutbildningen goda. Det saknas dock dokumen-
terad uppföljning av vuxenutbildningen sedan den överförts till barn- och ungdomsnämnden,
trots att måluppfyllelsen inom övriga utbildningsgrenar hanterats i nämndens kvalitetsuppfölj-
ning. Vuxenutbildningen i kommunen genomgår vid granskningstillfället en del förändringsar-
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bete och det är enligt vår bedömning viktigt att nämnden följer upp kvaliteten och elevnöjdhe-
ten löpande under processen.

Vad gäller SFI-utbildningen ser vi ett behov av att utreda möjligheterna till en mer individan-
passad utbildning. Som poängterat i nämndens inriktningsdokument är det för integrations-
processen viktigt att SFI-undervisningen är effektiv, varför det är väsentligt att utbildningen är
stimulerande för de studerande. Barn- och ungdomsnämnden har inte antagit några kvali-
tetsmål för SFI-utbildningen och det mål som satts gällande fördelning av studieplatser har
inte följts upp. Vidare saknas direktiv/rutinbeskrivningar kring samverkan med andra aktörer
kring målgruppen.

4.2. Traineegymnasiet

På Traineegymnasiet är ungefär 50 procent av undervisningen arbetsplatsförlagd och består
i obetald praktik. Skolan erbjuder nio olika program, så som hantverksprogrammet, industri-
programmet, el-energiprogrammet och handelsprogrammet.

Bland nämndens serviceåtagande för Traineegymnasiet 2012 anges bl.a. att

Elever ska undervisas av lärare som har kompetens i sitt ämne. Indikator. 90 procent av
lärarna har kämämnesbehörighet.
Informationen om mål och betygskriterier ska vara tydlig och elever ska kunna påverka
sitt lärande genom individuella studieplaner.
Elever ges möjlighet att få yrkesexamen från gymnasiet.
Elever ges möjlighet att läsa kurser som ger grundläggande allmän behörighet till hög-
skola.

Uppfyllelsen av serviceåtagandena mäts med hjälp av statistik och enkäter. I nämndens kva-
litetsuppföljning 2012 konstateras att de två första åtagandena uppfylldes för 2011 medan
övriga uppfylldes delvis. Åtagandet om yrkesexamen fanns inte med bland 2011 års service-
åtaganden och ingår således inte i nämndens uppföljning.

Enligt de intervjuade väljer i stort sett alla elever på Traineegymnasiet att läsa samtliga kur-
ser för grundläggande behörighet till högskola. Av de 25 eleverna som fick slutbetyg 2011
uppnådde 15 grundläggande behörighet, d.v.s. 62,5 procent. Samtliga elever uppges ha
godkända betyg i Svenska A och Matematik A medan 10 av 25 elever fått betyget icke god-
känt i Svenska B. I kvalitetsuppföljningen dras slutsatsen att stödinsatser/åtgärdsprogram
ska upprättas där det föreligger risk för att eleven ej kommer att klara kursen samt att det
behövs mer information till elever gällande behörighetsgivande kurser från mentorer och stu-
die- och yrkesvägledare. I september 2011 genomförde skolan en uppföljning av dem som
gått ut Traineegymnasiet. Andelen som arbetade uppmättes till 16 av 19, d.v.s. 84 procent
(bortfallet i enkäten var 21 procent).

Traineegymnasiet hjälper enligt uppgift eleverna att hitta relevanta praktikplatser. Av inter-
vjuerna framgår att kvalitetssäkring av betygssättningen kan vara problematisk eftersom
handledaren på den arbetsplatsförlagda utbildningen sätter betyget och då betyget väger
tungt då praktiken utgör minst 50 procent av elevens poäng. Mot bakgrund av denna pro-
blematik arbetar skolan enligt uppgift med att intensifiera dialogen mellan yrkesläraren och
handledaren på företaget samt ställer genom kontrakt krav på att handledaren ska genomgå
en handledarutbildning som anordnas av skolan. Handledarutbildningen består av tre utbild-
ningsdagar spridda över de tre år som företaget tar emot elever som praktikanter. Fokus i
utbildningen är enligt uppgift betyg och bedömning. De intervjuade uppger att det kan vara
svårt att få praktikföretagen att delta i handledarutbildningen och att hundraprocentig närvaro
inte uppnåtts under de senaste åren. Arbete pågår med att göra utbildningen mer attraktiv,
exempelvis genom att förlägga den utanför skolmiljö, vilket enligt uppgift lett till att samtliga
praktikhandledare deltog vid senaste utbildningstillfället. Därtill pågår enligt uppgift arbete
med att upprätta ett samarbete kring handledarutbildning med övriga skolor i regionen.
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Elever på Traineegymnasiet är enligt uppgift fullt försäkrade, även när de är ute på sina prak-
tikplatser. Detta har setts över av de intervjuade rektorerna. Försäkringen täcks delvis av
statsbidraget.

Av elevintervjun framgår att vissa elever känner sig understimulerade vid Traineegymnasiets
utbildning. En del elever upplever enligt uppgift att lärarna inte ställer tillräckligt höga krav på
eleverna och att kraven ute på praktikplatserna är betydligt högre. Vid intervjun ges även
exempel på att skolan inte lyckats ordna praktikplats i tid för en elev som då gick utan sys-
selsättning i flera månader.

4.2.1. Kommentarer

Vi kan inte bedöma hur frekvent det inträffar att skolan inte hittar praktikplats åt en elev. Med
tanke på att det för vissa elever vara förknippat med personliga risker att inte ha någon sys-
selsättning under flera månader utan uppföljning från skolan bedömer vi att nämnden har
anledning att följa upp hur förmedlingen av praktikplatser fungerar och i vilken utsträckning
den här typen av fall förekommer.

Vidare kan vi konstatera att 2011 års uppgifter visar att Traineegymnasiet uppfyller målen om
behörighet till högskolan. Vi noterar dock att 40 procent av eleverna inte uppnått behörighet
trots att de läst kurser för att uppnå behörighet, vilket enligt vår bedömning är ett svagt resul-
tat. Mot bakgrund av detta i kombination med att elevintervjun tyder på att vissa elever är
understimulerade på skolan bedömer vi att nämnden noggrant bör följa elevernas resultat.
Här vill vi poängtera att Skolverket har lyft fram att höga förväntningar på elever generellt är
en framgångsfaktor när det gäller att uppnå höga resultat.

4.3. Det kommunala informationsansvaret för ungdomar 16-20 år

Varje kommun har enligt skollagen en skyldighet att hålla sig informerad om vad ungdomar i
åldrarna 16-20 år, som inte fullföljt eller är inskrivna på en gymnasial utbildning, sysselsätter
sig med. Detta i syfte att kunna erbjuda lämpliga, individuella åtgärder.

1Hylte kommun finns ett nyligen framtaget förslag till riktlinje och rutinbeskrivning för hur ar-
betet med att söka upp och vägleda dessa ungdomar ska gå till. Riktlinjen/rutinbeskrivningen
har inte antagits i nämnden ännu men ska enligt uppgift hanteras i nämndens arbetsutskott
under november 2012.

Enligt föreslagen rutin ansvarar skolassistenten på Vildmarksgymnasiet för att i mars månad
stämma av folkbokföringsregistret med elevregistret i syfte att identifiera de ungdomar mellan
16 och 20 år, hemmahörande i Hylte kommun, som inte är inskrivna på någon utbildning. De
ungdomar som hoppar av gymnasiet får elevassistenten kännedom om genom rapport från
skolan i fråga, vilken enligt uppgift ofta kommer en tid efter att ungdomen avbrutit sina studi-
er. Det åligger sedan lärcentrums studie- och yrkesvägledare att ta kontakt med ungdomar-
na, vilket görs genom brev, telefon, e-post och sms.

Av intervjuerna framgår att ungdomarna är svåra att nå —av de 15 ungdomar som hösten
2012 ingick i målgruppen kunde 10 inte nås. Några av de som nåddes var inskrivna på ar-
betsförmedlingen. 1ett fall hade studievägledaren kontakt med socialtjänst och föräldrar men
inte direkt med ungdomen i fråga. En av ungdomarna mottog kommunens stöd och inledde
studier vid ett introduktionsprogram.

4.3.1. Insatser

Lärcentrums studie- och yrkesvägledare erbjuder vägledning för dem som vid uppföljning
visar sig stå utan sysse1sättning.Socialtjänsten involveras vid behov och kontakten mellan
lärcentrum och socialtjänsten uppges vara god. Studievägledaren uppger sig även ha god
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kontakt med grundskolans studievägledare då de två delar på ansvaret för introduktionspro-
grammet och träffas varje vecka.

De elever som väljer att inte påbörja gymnasiala studier efter grundskolan erbjuds enligt
uppgift rutinmässigt en plats på ett introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet innefattar
fem olika program som alla syftar till att ge gymnasiebehörighet. Inom alla program kan teo-
retiska studier kombineras med praktik. För introduktionsprogrammet 2012 har nämnden
bl.a. antagit ett serviceåtagande om att

Elever ska ha möjlighet att läsa upp sina betyg för att bIi behörig att söka nationella gym-
nasieprogram. Indikator 100 procent uppnår gymnasiebehörighet efter ett år.

nämndens kvalitetsuppföljning konstateras att gymnasiebehörigheten efter ett år på intro-
duktionsprogrammet uppgått till 44 procent, enligt slutbetyg 2011. 1uppföljningen utvärderas
2011 års serviceåtagande, i viket det anges att 50 procent av eleverna ska ha uppnått gym-
nasiebehörighet efter ett år för att målet ska vara uppfyllt. Målsättningen har således skärpts
till 2012. Nämnden har beslutat att en handlingsplan för hur verksamheten tänker öka mål-
uppfyllelsen ska göras av ansvarig rektor och personal.

Enligt de intervjuade bedrivs undervisningen på introduktionsprogrammet i grupper om tio till
tolv elever. Liksom i grundskolan sätts betyg delvis i enlighet med resuItat på nationella prov.
De lärare som undervisar på introduktionsprogrammet har enligt uppgift tät kontakt med ele-
vernas föräldrar. Vidare finns en kontakt mellan lärarna och arbetsmarknadsenheten, vilken
hjälper eleverna med praktikförmedling. De intervjuade uppger att det generellt är positivt för
de ungdomar som studerar vid introduktionsprogrammet att studera i samma miljö som vux-
na. Undantaget är ensamkommande flyktingbarn som enligt de intervjuade ofta har högre
ambitioner än andra ungdomar på introduktionsprogrammet. 1elevintervjun uppges att ele-
verna på introduktionsprogrammet får mycket individuellt stöd av lärarna och att detta upp-
levs skapa möjlighet för eleverna att klara sina kurser. Betygskraven upplevs vara desamma
som på andra skolor. De intervjuade anser dock att alltför stor del av tiden på programmet
tillbringas framför datorn.

43.2. Kommentarer

Enligt vår bedömning är det positivt att nämnden arbetar med att ta fram en riktlinje och ru-
tinbeskrivning för arbetet med informationsansvaret, vars organisation förefaller ha varit otyd-
lig tidigare. Det är även positivt att studievägledarna på lärcentrum och grundskolan har en
tät kommunikation. Vi konstaterar dock att gensvaret från ungdomarna är oroväckande lågt
och rekommenderar nämnden att utreda orsakerna till ointresset och anpassa verksamheten
därefter. Huruvida gensvaret skiljer sig från tidigare år kan vi inte avgöra eftersom det saknas
jämförande siffror. Här vill vi poängtera att lagkravet om uppföljning funnits i flera år.

Eftersom informationsansvarets målgrupp är mycket heterogen och kan vara i behov av vitt
skilda insatser är det viktigt att introduktionsprogrammet inte regelmässigt används som åt-
gärd utan att individuella handlingsplaner upprättas i varje enskilt fall. Därför bör det även
säkerställas att skola, socialtjänst, arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling samverkar
effektivt kring ungdomarna för att förebygga utanförskap. 1dagsläget finns ingen formaliserad
samverkan kring ungdomarna mellan dessa aktörer, vilket gör den personberoende.

Vidare noterar vi att sammanställningen över vilka ungdomar som ingår i målgruppen för
informationsansvaret görs i mars trots att det är i september som det är möjligt att följa upp
vilka som påbörjat studier vid gymnasiet. Vi ser därmed en risk att e1everfaller utanför upp-
följningen under ett helt år och rekommenderar nämnden att säkerställa att avstämningar
mellan folkbokföring och elevregister görs med kortare tidsintervaIler. Enligt vår bedömning
bör nämnden även, med stöd av lagtexten, uttrycka tydliga krav på gymnasieskolor i andra
kommuner om att studieavbrott ska anmälas omedelbart i syfte att förhindra att ungdomar
går utan sysselsättning en längre period.
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4.4. Sammanfattande bedömning

Sammanfattningsvisgör vi bedömningen att barn- och ungdomsnämnden bör stärka sin upp-
följning av de granskade utbildningsverksamheterna. Det är positivt att tydliga serviceåta-
ganden specificerats med tillhörande indikatorer, mätmetoder och rapporteringsintervaller.
Vid intervjuerna har dock ett flertal förbättringsområden lyfts, vilka vi anser att nämnden bör
följa upp. Enligt vår bedömning är det viktigt att nämnden säkerställer att vuxenutbildningen
inte faller utanför denna uppföljningsprocess såsom den gjort vid delårsbokslutet 2012, sär-
skilt då den i dagsläget står inför nya utmaningar i och med organisationsförändring och ny
förordning.

Vi finner det vidare anmärkningsvärt att nämnden följer upp 2011 års serviceåtaganden i
2012 års delårsrapport. Delårsrapporten bör ge en indikation på hur 2012 års måluppfyllelse
ser ut och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att måluppfyllelse ska ha uppnåtts
vid årsbokslutet.

Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande:

Nämnden bör utforma och säkerställa en strategisk samverkan mellan de olika vux-
enutbildningarna, ungdomsgymnasiet och grundskolan vad gäller utnyttjande av lo-
kal- och lärarresurser.
Nämnden bör löpande följa upp verksamheternas resultat och utbildningarnas elev-
nöjdhet. Vid delårsrapporten ska innevarande års måluppfyllelse utvärderas. Det är
viktigt att vuxenutbildningen inkluderas i denna uppföljningsprocess.
Nämnden bör ta fram kvalitetsmål för SFI. Den regionala samverkan inom SFI bör
fördjupas då den medför möjligheter till mer individanpassad undervisning.
Atgärder bör vidtas för att höja Traineegymnasiets elevers resultat i de teoretiska äm-
nena som ger högskolebehörighet.
Nämnden bör följa upp hur Traineegymnasiets förmedling av praktikplatser fungerar i
syfte att säkerställa att elever inte blir utan sysselsättning under längre perioder.
Avseende informationsansvaret är det enligt vår bedömning viktigt att nämnden utre-
der hur den uppsökande verksamheten kan anpassas för att öka ungdomarnas in-
tresse för kommunens stöd.
Det bör säkerställas att avstämningar mellan folkbokföring och elevregister görs med
korta tidsintervaller så att ingen ungdom faller utanför uppföljningsarbetet under en
längre tid.

Hylte, den 31 okto er 2012

Lars Eriksson Annika arking

Ernst & Young Ernst & Young
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Källförteckning

Intervjuade medarbetare

Mikael Falk, förvaltningschef, barn- och ungdomskontoret

Tommy Fock, vid granskningstillfället rektor, gymnasie- och vuxenutbildningen

Marie-Louise Leander, rektor, gymnasie- och vuxenutbildningen

Tommy Edenholm, ordförande, barn- och ungdomsnämnden

Stefan Yngstrand, ledamot, barn- och ungdomsnämnden

Gruppintervju, lärare:

Margaretha Öllsjö, Traineegymnasiet

Birgitta Frejd, gymnasiala vuxenutbildningen

Marie Kasterati, introduktionsprogrammet

Patricia Lowe, SFI

Gruppintervju, elever från följande utbildningar:

Traineegymnasiet

Gymnasiala vuxenutbildningen

Introduktionsprogrammet

SFI

Jari Brinkell, studie- och yrkesvägledare, Hyltebygdens lärcentrum (telefonintervju)

Gunilla Abrahamsson, utredare, barn- och ungdomskontoret (telefonintervju)

Fredrik Norberg, rektor, vuxenutbildningen och introduktionsprogrammet (telefonintervju)

Material

Arsredovisning 2011

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport och kvalitetsuppföljning 2012

Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport och kvalitetsuppföljning 2011

Inriktningen av vuxenutbildningen i Hylte fr.o.m. 1 januari 2012, Barn- och ungdomskon-
toret

Riktlinje för informations- och uppföljningsansvaret, Barn- och ungdomskontoret

Rutin för informations- och uppföljningsansvaret, Barn- och ungdomskontoret

Barn- och ungdomsnämndens sammanträdesprotokoll, 2012

Sammanställning elevantal per kurs, Hyltebygdens lärcentrum

Avtal för gymnasial lärlingsutbildning, Traineegymnasiet, Barn- och ungdomskontoret
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