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Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015
Inledning
Kommunfullmäktige har 2014-06-17 beslutat om flerårsplan för 2015-2018.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån flerårsplan, omvärldsbevakning och nulägesanalys tagit en ettårsplan. Nämndens verksamheter tar utifrån denna ettårsplan samt övriga styrdokument, lagar och förordningar fram handlingsplaner för 2015.

Verksamhetsområde
Beskrivning av respektive verksamhets uppdrag

Utmaningar 2015


Krav på ökad flexibilitet



Förändringar i lärarnas arbetstid och organisation



Lärvux som nystartad verksamhet



Minskade statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning



Ökat antal sökande till gymnasial vuxenutbildning



Nya avtal med upphandlade utbildningsanordnare för gymnasial vuxenutbildning

Nämnden prioriterade målgrupper


Unga Botkyrkabor i åldersgruppen 16-24 år



Botkyrkabor med behov av ökade kunskaper i svenska



Botkyrkabor som har försörjningsstöd



Botkyrkabor med låg utbildningsnivå
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Verksamhetsstyrning inom AVUX 2015
Vision

Botkyrkabor är i arbete eller utbildning

Värdegrund
Övergripande
mål

Botkyrkabor kan och vill!
2 000 Botkyrkabor har gått till arbete eller utbildning

Vägledning

Fokusområden
och mål

Botkyrkabor är rätt
vägledda utifrån
individens och
arbetsmarknadens behov
och förutsättningar

Utbildning och lärande

Uppsökande verksamhet

Botkyrkabor har rätt
kompetens utifrån
arbetsmarknadens behov

Botkyrkabor har intresse
och motivation till arbete
och utbildning

Externa arenor
Avux har strukturerade, etablerade
samarbetsformer med näringslivet,
förvaltningar, föreningar och civilsamhället
som underlättar botkyrkabornas väg mot
arbete och utbildning

Vuxenutbildningen arbetar med samtliga prioriterade målgrupper.

Ekonomi och volymer
Miljoner kronor

Bokslut
2012

Bokslut
2013

Budget
2014

Verksamhetens intäkter(+)

6 822 797

Verksamhetens kostnader (-)

-66 224 254

-50 538720

Nettokostnad (+/-)

-59 401 458

- 47 984 720

Budget
2015

2 554 000

(+)(+(+)

-56 925 478

Från och med 2015 övertar vuxenutbildningen budgeten för gymnasial vuxenutbildning.
En miljon i utökad budget för SFI.
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Mått och nyckeltal
Mått/ nyckeltal

Bokslut Budget
2012
2013

Budget
2014

Budget
2015

582 1

582 2

349

320

320

350

Volymmått
Botkyrka Vuxenutbildning
Helårsplatser gymnasial vux
Totalt

621

Kvinnor

444

Män

170

Helårsplatser grundläggande vux
Totalt

277

Kvinnor

222

220

55

100

Män
Helårsplatser Sfi
Totalt

843

850

910

1000

Kvinnor

545

605

Män

365

395

10

30

7

5

15

12

5

15

Genomsnittligt antal elever på särskild
utbildning för vuxna
Totalt
Kvinnor
Män

19

20

Gällande helårsplatser gymnasial vux är antalet helårsplatser för 2015 färre, då
statsbidragen har prognostiserats ska minskas. Dock förespås antalet ansökningar att öka.
Under de senaste två åren har vuxenutbildningen märkt av en ökning av elever
på utbildningen i svenska för invandrare, från ca 850 till 1000 helårselever,
vilket vuxenutbildningen bedömer vara en rimlig nivå även för 2015.
Andelen helårsplatser på grundläggande vuxenutbildning beräknas öka något,
vilket grundas dels på att vi under innevarande år sett en ökning av intresset att
läsa på grundläggande nivå samt även att ambitionen är att fler elever ska läsa
grundläggande vuxenutbildning parallellt med sina studier i svenska för invandrare.
Från och med 2015 startar vuxenutbildningen upp Lärvux med ny organisation, och därmed kommer vi att kunna erbjuda våra medborgare en större valmöjlighet.

1

Inklusive de 233 platser Botkyrka erhåller statsbidrag för 2013
Inklusive 233 platser Botkyrka förväntas beviljas statsbidrag för 2014. Beslut om antal beviljade platser
kommer först i december 2013.
2
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Nämndens mål och åtaganden 2015
Målområde Medborgarnas Botkyrka

Nämnden kraftsamlar under 2015 för att öka förutsättningarna för Botkyrkabor
att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. En ökad
uppsökande verksamhet i grupper som står utanför arbetsmarknaden förväntas
öka möjligheterna att genomföra insatser för fler medborgare och därmed höja
utbildningsnivån generellt i Botkyrka kommun.
Mål
Fler elever studerar på Särskild utbildning för vuxna/Lärvux.
Åtagande
Lärvux kommer under 2015 bedriva uppsökande verksamhet i samarbete med
Vägledning och Kompetens Botkyrka samt Daglig verksamhet för att nå ut
med information om studiemöjligheter till målgruppen.
Indikator
Indikator
Antal elever

Utfall
2014

Prognos
2015

15

30

Aktiviteter
 Vuxenutbildningen/Lärvux mål är att nå ut till målgruppen Särskild
utbildning för vuxna för att informera om möjligheten till studier och
därmed motivera dem till studier.
 Vuxenutbildningen/Lärvux kommer att ha regelbundna besök på Daglig verksamhet samt även på St Botwids särgymnasium för att kommunicera vidare utbildningsmöjligheter .
 Vuxenutbildningen/Lärvux kommer inför höststarten att ha ett öppet
hus för att ge medborgarna möjlighet att se delar av de insatser som erbjuds inom ramen för särskild utbildning för vuxna.
 Samarbete med Vägledning och Kompetens Botkyrka för att nå ut till
målgruppen med professionell vägledning.
 Marknadsföring av vårt Lärvux genom bland annat föreläsning på
Skolverket om vägen till ny organisation.
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Förutsättningarna för delaktighet i samhället är starkt kopplade till egen försörjning vilket är nämndens övergripande mål. På väg mot egen försörjning är
möjligheten att kunna påverka under tiden för sin utbildning/insats viktig.
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Mätbart mål (Procent)

h

Utfall
2012
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Utfall
2013

Mål
2014

Mål
2015

57
57
56

75

80

70

80

70

80

Våra deltagare/studerande
ska uppleva en hög grad av
delaktighet och inflytande
SFI
Kvinnor och män
Kvinnor
Män

Grundläggande vuxenutbildning
Kvinnor och män
Kvinnor
Män

65
67
58

Gymnasial vuxenutbildning
Kvinnor och män
Kvinnor
Män

68
69
62

77
76
80

Mål
Högre grad av nöjdhet gällande delaktighet och inflytande inom samtliga skolformer.
Åtagande
Vuxenutbildningen kommer under 2015 bland annat att arbeta mer fokuserat
med formativ bedömning för att bättre involvera eleverna i deras lärprocesser
samt även arbeta mer behovs- och individanpassat för att ge möjlighet till påverkan att nå egen försörjning.
Då det gäller de upphandlade utbildningarna har kravspecifikationen kring
delaktighet skärpts.
Indikator
Se tabell ovan
Aktiviteter
 Fokusgrupper med elevintervjuer.
 Uppföljning av studieplanen med elever.
 Återkoppling av lärprocess och resultat med elever.
 Enkät och uppföljning av enkätresultat med elever.
 Kompetensutveckling i formativ bedömning .
 En förstelärare har som uppdrag att arbeta med lärmodeller.
 En förstelärare har som uppdrag att arbeta med utvecklingen av digitala
verktyg i undervisningen.
 En verksamhetsledare för gymnasial vux och kvalitetsutveckling ska
anställas under 2015.
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Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Mätbart nämndmål
Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män

Mätbart mål

Mål
2015

Avux uppnår lika goda resultat för kvinnor och män inom sina
utbildningar/insatser
SFI

100

Grundläggande vuxenutbildning

100

Gymnasial vuxenutbildning

100

Mål
Lika stor andel män som kvinnor ska slutföra sina studier med godkända resultat inom samtliga skolformer.
Åtagande
Vuxenutbildningen erbjuder flexibla lösningar då det gäller studier för att möta
individens önskemål kring tid, plats och rum.
Indikator
Se tabell ovan
Aktiviteter
 Föräldragrupper inom SFI, där föräldrar med små barn har möjlighet att
studera och ta med sig sitt barn.
 Utvecklad distansundervisning inom SFI och Grundläggande vuxenutbildning, för att utöka möjligheten till studier i kombination med annan
aktivitet (studier, arbete, föräldraledighet etc).
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Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

En gång om året arrangerar vuxenutbildningen en hälsovecka för samtliga elever inom SFI, Grundläggande vuxenutbildning och Särskild utbildning för
vuxna/Lärvux.
Mål
Öka kunskap och medvetenhet om hälsa och friskvård för ett bättre mående.
Indikator
Åtagande
Vuxenutbildningen genomför en hälsovecka en gång om året.
Aktiviteter




Hälsokommunikatörer föreläser.
Friskvårdsaktiviteter, såsom till exempel Zumba, yoga, spinning etc.
Temaarbete kring hälsa även under lektionstid.
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Målområde Framtidens jobb
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Mätbart nämndmål – utbildning och lärande
Mätbart mål utbildning och lärande

Mål
2013

Mål
2014

Mål
2015

Genom gymnasial vuxenutbildning ska 745 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning
-

Kvinnor

530

-

Män

215

Genom SFI-utbildning och Grundläggande vuxenutbildning ska 800 Botkyrkabor gå till arbete eller vidare utbildning
-

Kvinnor

500

-

Män

300

Mål
800 Botkyrkabor som studerar på utbildning i svenska för invandrare och
grundläggande vuxenutbildning ska gå till vidareutbildning eller arbete.
Åtagande
Vuxenutbildningen erbjuder yrkesinriktade kurser inom av arbetsmarknaden
efterfrågade branscher samt riktade utbildning för akademiker och för elever
som vill starta eget företag. Vuxenutbildningen har även för avsikt att öka möjligheten till yrkesinriktad SFI mot vården, för elever med kort skolbakgrund.
Indikator
Se ovan
Aktiviteter
 Tidig vägledning för att informera och motivera elever att fortsätta till
vidarestudier
 Arbetsmarknadsdagar
 Utbildningsdagar hos AF
 Academic Power
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SFX - pedagoger, ingenjörer, vård och medicin, bussförare, lastbilschaufförer, hantverkare, IT, ekonomi och juridik samt svenska för företagare
Intensivsvenska i samarbete med Vägledning och Kompetens Botkyrka.
Kompis Sverige – Röda Korset (Nätverkande).
Ungdomsgrupp i samverkan med Xenter.
Samarbete med Vägledning och Kompetens Botkyrka i framtagandet
av praktikplatser – språkpraktik och yrkespraktik inom såväl utbildning
i svenska för invandrare, grundläggande utbildning för vuxna som särskild utbildning för vuxna/Lärvux.
Lärlingsplatser inom såväl gymnasial vuxenutbildning som inom särskild utbildning för vuxna/Lärvux.

Nämndmål - Ungdomsgarantin
Alla ungdomar mellan 18 och 25 år, som idag saknar arbete, praktik eller utbildning, ska erbjudas en insats inom nämndens verksamheter.
Åtagande
I samarbete med Xenter startas en ungdomsgrupp upp.
Indikator
Totalt har vuxenutbildningen ca 240 ungdomar mellan 18 och 25 år i utbildning i svenska för invandrare under ett år och av dessa är målet att 100 ska
erbjudas ökade insatser. Syftet är att öka motivationen till vidare studier och en
snabbare väg till betyg för denna målgrupp.
Aktiviteter
 Utvecklande språkstudier genom Utbildning i svenska för invandrare i
kombination med multimedia.

Målområde Välfärd med kvalitet för alla

Nämndmål – fokusområde uppsökande verksamhet
Botkyrkabor har intresse och motivation till arbete och utbildning
Åtagande
Indikator
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Aktivitet
Åtagande
Vuxenutbildning kommer att utveckla särskild utbildning för vuxna/Lärvux för
personer som tillhör målgruppen och där minst 30 Botkyrkabor med behov av
utbildning ska sökas upp, informeras, motiveras och påbörja en utbildning.
Indikator
30 elever ska ha påbörjat sin utbildning inom Särskild utbildning för
vuxna/Lärvux under 2015.
Aktivitet




Vuxenutbildningen arbetar aktivt med information riktat till målgruppen och dess omgivning om möjligheten till studier för att därmed motivera dem till studier.
Vuxenutbildningen/Lärvux kommer att ha regelbundna besök på Daglig verksamhet samt även på St Botwids särgymnasium för att kommunicera vidare utbildningsmöjligheter .
Vuxenutbildningen/Lärvux kommer inför höststarten att ha ett öppet
hus för att ge medborgarna möjlighet att se delar av de insatser som erbjuds inom ramen för särskild utbildning för vuxna.

Målområde Grön stad i rörelse

Åtagande
Enligt FN:S konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
artikel 9 ska arbetsplatser och offentliga lokaler vara fysiskt tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning. Nämnden åtar sig därför att tillgänglighetsanpassa sina lokaler genom att i ett första steg inventera hur väl anpassade
lokalerna är för personer med funktionsnedsättning. Delar av investeringsbudgeten för 2015 kommer därefter att användas för att tillgänglighetsanpassar de
lokaler som ännu inte uppfyller kraven.
Mål
Samtliga lokaler ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättning i
relation till vår verksamhet.
Åtagande
Översyn av lokalerna på Gröndalsvägen våren 2015.
Aktivitet
Aktiviteter utförs grundat på översynens resultat.
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Målområde Kultur och kreativitet ger kraft
Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap

Åtagande
Nämnden åtar sig att fortsätta utveckla arbetet med kreativitet och entreprenöriella förhållningssätt som en framgångsfaktor för goda resultat i verksamheten.
Mål
Åtagande
Utveckling av nya lärmodeller och lärmiljöer.
Indikator
Aktivitet
 Fler ungdomar ålder 18 -25 stimuleras i sitt lärande genom kreativa
lösningar i samarbete med andra verksamheter inom Avux.
 Från två till tre undervisningsblock/dag.
 Pilotprojekt med öppna klassrum.
 Lärare undervisar i minst två grupper – gärna på olika kursnivå.
 Frångå praxis om 15 timmars undervisning/lärare och öka undervisningstiden för alla lärare.

Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur

Åtagande
Nämnden åtar sig att fortsätta integrera kulturella uttryck som exempelvis teater och film i verksamheternas operativa arbete.
Mål
Samtliga elever inom vuxenutbildningen ges möjlighet att ta till sig ny kultur
och sprida egen kultur till omgivningen.
Åtagande
Vuxenutbildningen åtar sig att starta upp en ungdomsgrupp i samarbete med
Xenter i syfte att motivera elever till vidare studier genom kreativa och flexibla
lärmiljöer.
Vuxenutbildningen arbetar med temat kultur i vardagen under en förbestämd
tid.
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Indikator
Aktivitet
 Arbete med tema kultur – Kultursommar i Stockholm - filmvisning, teaterbesök, biliotek, konst, musik, bild etc.
 Ungdomar i åldern 18-25 stimuleras, i samarbete med Xenter, i sin
språkutveckling genom multimedia. Avsikt att även involvera fler
verksamheter inom Avux.
 Språkutveckling genom media.
Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mätbart nämndmål – externa arenor

Mätbart mål (procent)
8 samarbets- och utvecklingsarenor
är etablerade

Mål
2015
Forum har
etablerats

Ledamöter
och mötesschema är
fastställt

Handlingsplan är
framtagen

Operativt
arbete är
påbörjat

Vård och omsorgsförvaltningen
-

Beställar-utförarmodell med
finansiering

-

Kommunalt helhetsgrepp i
agerandet för funktionsnedsatta

2

2

2

2

6

4

5

Näringslivsenheten
-

Eriksbergsområdet

4

4

-

Upprustning miljonprogramsområdena

4

4

Utbildningsförvaltningen
-

Samordnade insatser för
ungdomar i riskzon

2

6

5

2

6

5

2

6

5

2

10

10

20

38

30

Kultur och fritidsförvaltningen
-

Samordnade insatser för
ungdomar i riskzon

Socialförvaltningen
-

Samordnade insatser för
målgruppen med försörjningsstöd

Arbetsförmedlingen
-

Summa

Förstärkta och mer effektiva
arbetsformer för Avux målgrupper
12
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Mål
Vuxenutbildningens mål är att utöka samarbetet med fler externa aktörer för att
bättre se hela individen.

Åtagande
Vuxenutbildningen åtar sig att aktivt arbeta med att bredda nätverket med aktörer utanför vår verksamhet.
Indikator
Aktivitet
- Vuxenutbildningen och utbildningsförvaltningen samarbetar kring mottagning av elever till Särskild utbildning för vuxna/Lärvux samt gällande avslutande gymnasieelever.
- Gemensam projektansökan i samarbete med St Botwids gymnasieskola.
- Gemensam projektansökan i samarbete med Xenter.
- Två informationsmöten/år genomförs på AF resp socialtjänsten.
- Möten med socialtjänst och personal.
- Möten med representanter från näringslivet för utvecklat nätverkande.
- Möten med andra kommuners vuxenutbildning innehållande bland annat gemensam kompetensutveckling.
- Samverkan med andra kommuner och anordnare för att lära av
varandra gällande systematiskt kvalitetsarbete.
- Etablera kontakt med universitet/högskola.

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Åtagande
- Vuxenutbildningen ska se över arbetstiderna och organisationen i undervisningen på SFI.
- Vuxenutbildningen ska utveckla sin omvärldsbevakning och följa samtidens
debatter om forskning och vetenskap, vilket bland annat görs genom en resa
till BETT-mässan i London i samverkan med Xenter och Daglig verksamhet.
Mål
- Ökad undervisningstid och effektivare resursanvändning för lärarna på SFI.
-Deltagandet i BETT ska resultera i en större insikt och förståelse för de digitala verktygens betydelse i lärprocessen.

14 [17]

BOTKYRKA KOMMUN

2015-01-13

Aktivitet
- En lärare ska undervisa i mer än en grupp.
- Fler undervisningstimmar/lärare/vecka.
- Ökade valmöjlighet av studieutbud för elever.
- Omfördelning av lokalerna för bättre utnyttjande av givna resurser.
- En arbetsgrupp deltar i BETT-mässan i London.
- Ett samarbete/studiebesök med kollegor i andra kommuner/verksamheter för
att inspireras och se goda exempel med fokus på vuxenutbildningens utveckling.
Åtagande
Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla nya
lärmodeller/metoder. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens
utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara
involverade i det tvärfunktionella arbetet.
Se tidigare svar
Mål
Vuxenutbildningen erbjuder mångfald av lärmodeller.
Åtagande
Utveckla mångfalden av lärmodeller i vår verksamhet.
Indikator
Aktivitet
- Ett arbetslag testar flexibla och öppna lärmiljöer.
- Sprida den flippade lärmodellen till fler lärare och elever.
- Använda multimedia för språkutveckling.
- Erbjuda distansundervisning i fler ämnen och på fler nivåer.
- Gå från monologen i klassrummet till dialogen – delaktighet.
- Öka den digitala kunskapen i lärandet.
- Arbeta aktivt och strukturerat med formativ bedömning.

Åtagande
Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att arbeta med
alla förvaltningens verksamheter med attityder och bemötande, alltifrån hur vi
svarar i telefon till hur vi arbetar med vår värdegrund, med det interkulturella
strategin och med jämställdhetsintegrering. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens utvecklingsfunktion och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.
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Mål
Samtlig personal agerar utifrån ett professionellt förhållningssätt gällande service, attityder och bemötande.
Åtagande
- Alla ska känna till gällande rutiner och policys och arbeta utifrån dessa.
Aktivitet
- Regelbundna samtal och diskussioner på APT och arbetslagsmöten
samt i olika lärmiljöer.
- Planen för likabehandling samt rutiner vid kränkande behandling uppdateras en gång om året och förankras därefter hos såväl personal som
hos elever.
- Demokrativecka genomförs en gång/år.

Åtagande
Ett av förvaltningens prioriterade utvecklingsområden 2015 är att utveckla ett
systematiskt sätt att arbeta med kompetensutveckling med syftet ökad måluppfyllelse. Arbetet med detta kommer att ledas av förvaltningens HR-funktion
och alla förvaltningens verksamheter kommer att vara involverade i det tvärfunktionella arbetet.

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015
Mätbart mål (%)
Avux verksamheter ska minska sin
elförbrukning med 1% jämfört med 2014 års
förbrukning

Mål
2014

Mål
2015

-2

-1

Åtagande
Samtliga enheter ska källsortera enligt den nivå som avfallsentreprenören kan
hantera.
Mål
Vuxenutbildningens sopor ska vara sorterade!
Åtagande
Vuxenutbildningen åtar sig att anpassa personalrummet för sopsortering.

Aktivitet
Personalen sorterar soporna!
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