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1 Inledning 
Arbetet med kvalitetsredovisningen för 2008 påbörjades den 20 januari med ett möte med 
representanter för CFL:s olika verksamheter: SFI, Särvux, Grundläggande vuxenutbildning, 
Gymnasiekurser samt Vårdutbildning för vuxna. Måndagen 2 februari arbetade vi med att 
sammanställa rapporter från respektive verksamhet. CFL:s ledningsgrupp gjorde en slutlig 
redigering innan Kvalitetsredovisningen lämnades till nämnden för Lärande och arbete för 
godkännande och diareföring.  

1.1 Presentation av verksamheten 
CFL skapades 1999 och flyttade in i nya lokaler i november 2001. Organisatoriskt sorterar 
CFL under nämnden för Lärande och Arbete (LA) som bildades den 1 januari 2003. Ove 
Söderberg (s) är nämndens ordförande och Gunnar Olsson är förvaltningschef. 

CFL - Centrum för flexibelt lärande har ansvaret för Söderhamns kommuns vuxenutbildning. 
I begreppet vuxenutbildning, som kommer att användas i detta dokument, ingår 
verksamheterna Särvux, Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning och 
Gymnasial vuxenutbildning inklusive vårdutbildningar. På uppdrag av Staffangymnasiet 
ansvarar CFL för Omvårdnadsprogrammet inom ungdomsgymnasiet samt en 
gymnasiesärskoleelev integrerad inom särvux. 

I samverkan med högskolor genomförs via distansutbildning högskoleutbildningar för 
socionomer och poliser. Kortare eller längre högskolekurser förläggs ofta till huset och vi 
bedriver uppdragsutbildningar beställda av den egna kommunen eller externa uppdragsgivare. 
Vi arrangerar seminarier och konferenser och hyr ut våra lokaler året runt. Det är viktigt att 
framhålla att inom CFL tillfälle ges till samverkan med den positiva konsekvensen att 
personal får inblick i varandras uppdrag. Det medför samtidigt att det kan vara svårt att se 
tydliga rågångar mellan olika ansvarsområden och att det i våra lokaler ställs krav på en 
gemensam samsyn, förmåga att se helhetens behov samt flexibilitet i yrkesutövningen. 

Särvux lokaler finns mitt i CFL-huset. Den strategiska placeringen underlättar möten mellan 
våra studerande och alla andra i huset. Pedagogiken som tillämpas inom särvux har sina rötter 
i tankar från bland andra Rousseau, Pestalozzi, Fröbel och Köhler. Detta innebär att ett 
efterföljande arbetssätt används där den studerande planerar och leder sin utbildning. 
Pedagogernas uppgifter blir att ge stöd och service efter hur de studerande önskar det. Genom 
att finna en egen struktur, i skolan såsom i livet i övrigt, kan de studerande tillgodogöra sig 
kunskaper. Integrerat med särvux bedrivs gymnasiesärskoleutbildning samt distansutbildning 
för en studerande på uppdrag från Hudiksvalls kommun. I särvux eget forskningsprojekt Den 

retsamma skolbänken analyseras och reflekteras kring praktiken. Vi söker utveckla och 
fördjupa kunskaper om vad och hur människor vill lära sig. Dessa erfarenheter ligger till 
grund för deltagande i FoU-verksamheten vid CFL, samt doktorandstudier i pedagogiskt 
arbete vid Karlstads universitet. Genom att delta i projekt, ta emot studiebesök, ge studiedagar 
samt föreläsa delar vi med oss av erfarenheterna. Detta har skett lokalt, regionalt och 
nationellt under 2008. 

SFI-verksamheten har fått ökade personella resurser under året. För att klara ökat antal 
grupper har vi även inrättat fler undervisningslokaler. Vi har två kategorier studerande, dels 
flyktingar med uppehållstillstånd, dels invandrare. På uppdrag från och i nära samarbete med 
kommunens Integration och migrationsenhet, IME, ansvarar CFL för flyktingarnas SFI-
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studier.  Arbetsveckan består av 27 timmar lärarledda svenskstudier, friskvårdsaktiviteter, 
kulturtimme och dataundervisning. Övriga tretton timmar är avsatta till hemuppgifter, 
språkpraktik på arbetsplats och studiebesök.  

Den andra kategorin består av invandrar och de studerar enligt ett flexibelt system där vår 
lärare delat in de studerande i mindre grupper för att bättre kunna individualisera 
undervisningen. Invandrarna har mellan 16 och 18 timmar lärarledd undervisning per vecka. 
Alla invandrare erbjuds möjlighet att läsa mer svenska och delta i någon av 
flyktinggrupperna. En överenskommelse skrivs under och invandrare och lärare bedömer 
vilken nivå den studerande startar från.  

Grundläggande vuxenutbildning arbetar med tydlig inriktning mot att de studerande ska 
fortsätta studierna på gymnasienivå. För att underlätta steget samverkar man med 
gymnasielärare och kan därigenom erbjuda stöd under hela studietiden på CFL. Efter 
avslutade SFI-studier fortsätter många med att läsa svenska som andraspråk inom 
grundläggande vuxenutbildning. För att övergången ska ske smidigt arbetar SAS-läraren vissa 
timmar i veckan inom SFI. 
 
Gymnasiekurser bedrivs både reguljärt och på distans. Inom Hälsingevux samarbetar CFL 
med de övriga fem hälsingekommunerna för att kunna ge landskapets invånare ett brett utbud 
av kurser. CFL arrangerar dessutom distansundervisning för ålänningar som är i behov av 
betyg för att bli behöriga till svenska universitet och högskolor. 
 
CFL är en projektorienterad organisation och satsningen på transnationella projekt har fortgått 
under 2008. CFL koordinerade tre projekt under året: QUALC, Guidance Merger samt 
Enabler, och fungerade som partner i ytterligare fem projekt. Satsningen leder till utökade 
nätverk, ger erfarenhetsutbyte och en möjlighet att utveckla hela vår verksamhet, vilket direkt 
och indirekt gynnar våra vuxenstuderande. 
 
CFLs verksamhet leds av områdeschef Thomas Norgren tillsammans med 
verksamhetscheferna Cecilia Torstensson, Omvårdnadsutbildningar för vuxna och ungdomar 
från Staffangymnasiet, Klas Tallvid, vägledning, KY-utbildningar och transnationella projekt, 
Ann-Sofie Gustafsson, högskoleutbildningar, uppdragsutbildningar, seminarier och 
konferenser, samt Dan Jonsson, rektor för kommunal vuxenutbildning.  

 
1. 2 CFL:s övergripande vision och mål 
CFL vision ligger i linje med Söderhamn kommuns vision 2012. 
 
CFL:s vision - visionen om växande 
CFL är den självklara arenan för livslångt lärande. 
CFL bidrar till individers växande, samhällets utveckling och näringslivets tillväxt.  
CFL är en behovsstyrd, flexibel organisation som arbetar med ständiga förbättringar. 
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CFL:s mål  
CFL ska ha en flexibel och behovsstyrd verksamhet där minst 95% av dem som nyttjar 
våra tjänster är nöjda. CFL ska bidra till tillväxt och lokal utveckling genom att vara 
den självklara mäklaren, motorn och mötesplatsen för vuxnas lärande och forskning.   
CFL ska utveckla samarbetet med Hälsingekommunerna och även samarbete på regional, 
nationell och transnationell nivå. 

1.3  Prioriterade verksamhetsmål inom vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen skall erbjuda utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. 
De som har lägst utbildningsnivå ska prioriteras först inom vuxenutbildningen i Söderhamn. 
Vuxenutbildningen ska vara en resurs för de invånare som behöver förändra sin 
arbetssituation eller komplettera behörighet för fortsatta studier.  
Vuxenutbildningen skall stimulera till vidare studier och kompetensutveckling.  
CFL ser det som ett viktigt mål att öka andelen högskolestuderande i Söderhamn. 
I huset pågår en fortsatt utveckling av flexibelt lärande.  
Vi ska erbjuda snabb behörighetskomplettering så att vuxna kan starta högskolestudier. 
Vi fortsätter utveckla förutsättningar för anställdas kompetenshöjning på arbetsplatser. 
CFL ska öka sin kompetens att validera vuxnas kunskaper. 
CFL:s ledningsgrupp ska tillsammans med personal initiera och genomföra pedagogiskt 
utvecklingsarbete. 
CFL fortsätter arbetet med att införa och erbjuda e-portfolio inom vuxenutbildningen. 
 

1.4  Verksamhetsspecifika aktiviteter för att nå de nationella målen 

Alla lärare inom vuxenutbildningen arbetar i arbetslag. Pedagogiska frågor diskuteras inom 
arbetslagen. Under 2008 har pedagogiska caféer genomförts två gånger per termin. 
Samverkan mellan olika utbildningsnivåer underlättas genom att all vuxenutbildning samlats i 
ett hus. Samverkan sker även reguljärt med gymnasieskolan inom Särvux, gymnasiekurser 
och Omvårdnadsprogrammet. Studerande från SAS, Svenska som andraspråk, har besökt 
Stenbergaskolan och berättat om sina hemländer. Verksamheterna i CFL-huset har under året 
även samverkat med: 
Ålands landskapsregering och Hälsingevux där CFL tillsammans med övriga 
Hälsingekommuner ger gymnasiekurser på distans,  
Omvårdnadsförvaltningen kring Omvårdnadsprogrammet och utbildning inom vårdsektorn, 
Söderhamns Dagliga verksamhet genom Särvux, 
Landstingets psykiatrienhet genom Särvux, 
Integrationsenheten genom SFI.  
BUN genom besök på Stenbergaskolan och gemensamma träffar med ledningen för 
Staffangymnasiet. 
Högskolan i Dalarna genom utbildning i´nom området ny teknik i distansutbildning 

CFL ingår i projektet Drivkraft Söderhamn som arbetar i enlighet med Vision 2012, vars syfte 
är att bidra till ökad tillväxt i Söderhamn.  
 
Föreningslivet och näringslivet har medverkat i arbetsplatsförlagda utbildningar vilket är 
mycket viktigt för den nya inriktningen mot lärande i arbetet. I rollen som mötesplats 
arrangerar CFL företagarluncher och dialoger med företag kring behovsstyrd 
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kompetensutveckling. För CFL är samverkan med det lokala näringslivet nödvändigt och 
därför intensifieras ansträngningarna på detta område.  

Särvuxeleverna får vid kommunala vuxenutbildningen i Söderhamn fler timmar per vecka än 
riksgenomsnittet genom att man samlar de studerande i större grupperingar med handledare 
från daglig verksamhet närvarande. 

Studerande med läs- och skrivsvårigheter ( l o s) har möjlighet att få hjälp och stöd. Under 
året har CFL utrustat elever med los-svårigheter med egna bärbara datorer.  

Vid akuta behov får elever vid Omvårdnadsprogrammet tillgång till Staffangymnasiets 
specialpedagoger. Genom att göra grundläggande vuxenutbildning till ett studieförberedande 
stadium med gränserna öppna till gymnasiala kärnämneskurser har man fått ett mer flexibelt 
system, där grundläggande utbildning blir ett steg på vägen till högre utbildning. 
Gymnasiekurserna kan läsas på plats eller via distans, allt efter elevens önskemål och behov.  

SFI samarbetar med arbetsförmedlingen (AF) och Integrations- och migrationsenhet (IME) 
samt arbetsmarknadsenheten (AME).  Studieförbundet ABF har en tre veckors samhälls- och 
språkintroduktion innan eleverna startar på SFI. Under 2008 har tester gjorts kontinuerligt när 
eleverna bedöms mogna att fortsätta till en högre nivå. Tidigare gjordes tester vår och höst.  
Detta har gjort att flödet mellan de olika nivåerna ökat. SFI präglas av en helhetssyn där bl.a. 
teori och praktik varvas.  

Under 2008 har modellen med separata grupper inom SFI-verksamhet utvecklats ytterligare. 
Invandrare har erbjudits undervisning i minst15 timmar per vecka och med möjlighet att 
tillsammans med läraren placera tiden när den passar den studerande. Många invandrare har 
deltidsarbeten och har därför svårt att läsa på heltid i den snabbare takt som utmärker SFI-
studierna inom IME:s flyktinggrupper. Vill någon invandrare läsa på heltid tillsammans med 
flyktingarna går det att skriva en överenskommelse i vilken det framgår att invandraren har 
möjlighet att följa IME-gruppens tider.  

Dataundervisning erbjuds inom grupperna. Speciella grammatikgenomgångar har erbjudits 
fler elever och vi fortsätter arbetet med att i mindre samtalsgrupper stimulera till ökad muntlig 
aktivitet. Under 2008 har en särskild satsning gjorts med friskvårdsaktiviteter och resultatet 
har blivit att i stort sett alla IME-flyktingar varit aktiva. Även teoretisk friskvård har införts 
under onsdagseftermiddagar. Egenvård, kostkunskap samt sexualundervisning är några teman 
som behandlats.   

Ett hälsingenätverk inom SFI-verksamheten bildades under 2006 och samarbetet har fortsatt 
under åren med regelbundna träffar.  

Under 2008 har ett fortsatt utvecklingsarbete inom e-portfolio genomförts. Alla studerande 
inom SFI har tillgång till en egen USB-sticka där man kan skapa mappar för att lägga in sin 
egen CV, skriva reflektioner över sitt lärande, dokumentera resultat på skrivningar, lägga in 
sina digitala foton och videosekvenser. 

Under 2008 har vår lärare fortsatt att lägga ut kursgenomgångar på nätet via ”Streaming”.  
Lärarna i Grundläggande vuxenutbildning och lärarna i gymnasiala kurserna arbetar 
tillsammans, i t.ex. matematik, svenska och svenska som andraspråk, för att tillgodose det 
individuella stöd som de studerande behöver. Många av våra elever har negativa 
skolerfarenheter i form av misslyckanden under tidigare skolgång.  Misstron till den egna 
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förmågan elimineras gradvis, och känslan av att lyckas ger förutsättningar för växande 
människor i ytterligare utveckling. Samarbete mellan lärare på olika nivåer ger tillfällen till 
vidgad pedagogisk inblick. 

Under 2008 har Cfl bedrivit omvårdnadsutbildning för vuxna reguljärt, vilket innebär att man 
läser på plats i Cfl huset. Vi startade en kurs i augusti med 25 studerande. En kurs avslutades i 
juni och en i december. Sammanlagt examinerades 36st under 2008. Det har även bedrivits 
distansundervisning i tandvård. I tandvård startade 5st och 4st har genomfört utbildningen. 
Under året har 2st studerande fått möjlighet att läsa in enstaka kurser som de saknade för att få 
undersköterskekompetens. 
I december avslutades ett valideringsuppdrag åt kommunens omvårdnadsförvaltning där 17 st 
vårdbiträden har fått undersköterskekompetens.  
Det har också bedrivits flera uppdrags utbildningar under 2008 såsom handledarutbildning 
och medicinsvenska för utländska läkare. I samarbete med gymnasieskolan och andra 
utbildare ges mjölighet till vuxna att validera, dvs. få sina kompetenser värderad, bedömd och 
dokumenterad. Inom vårdutbildning för vuxna har ett valideringsprojekt avslutats i december 
2008. Där har 17 vårdbiträden validerats mot undersköterskekompetens. Under 2009 har ett 
nytt valideringsprojekt startats för personliga assistenter som ska validera mot 
undersköterskekompetens. 
 

2. Bakgrundsfaktorer 
 
2. 1 Utbildningsmöjligheter 
Den nya tidens lärande, som innebär fokus på elevaktivitet och insikt om att allt lärande sker 
inom individen i samspel med andra, möjliggörs genom stor satsning på interaktiva 
utbildningar. Bl.a. finns ett referensbibliotek och en modern interaktiv studio i huset. I den 
fysiska miljön ingår, förutom 2 datasalar, 48 bärbara datorer, vilka inte är bundna till någon 
viss plats utan ingår i ett trådlöst nätverk.  

Varierade arbetsformer ger alla en större möjlighet att utifrån egna förutsättningar komma till 
sin rätt och vinna självkänsla och självtillit. 

Som en del i att möta elevernas olika förutsättningar och behov i det livslånga lärandet, samt 
för att låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer har gymnasielärarna, med hjälp av 
modern teknik och personligt intresse, utvecklat varierade metoder för att uppnå målen i det 
flexibla lärandet: 

 

• Streaming av lektioner på nätet – ger ett oberoende av tid och rum 

• Flexiboard – anpassar och underlättar för personer med inlärningssvårigheter 

• Smartboard – underlättar kunskaper om globala samband och skeenden 

• Ljud-, bild- och textfiler på nätet - tillfredsställer bl.a. olika inlärningsstilar 

• Videokonferenser för muntlig språkträning – underlättar internationell 
samverkan 
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• Interaktiva övningar på nätet – främjar variation i arbetssätt och skapar möten i 
distansundervisning 

• Under 2008 har försöksverksamhet bedrivits med distansundervisning i realtid 
genom verktyget Marratech och i samarbete med Högskolan Dalarna 

 En redigeringsutrustning som möjliggör så kallad ”streaming” har varit i bruk ett antal år och 
gymnasielärare har fått utbildning i hur man kan lägga ut lektionsgenomgångar på nätet. Inom 
matematik läggs genomgångarna ut kontinuerligt och möjliggör för såväl distansstuderande 
som reguljära elever att repetera genomgångarna så ofta det behövs. Det bidrar till att det 
flexibla lärandet vid CFL fortsätter att utvecklas.   

Ett omfattande samarbete med andra utbildningsanordnare äger också rum. Det är 
utbildningsanordnare inom såväl som utanför kommungränserna. Tillsammans med privat 
näringsliv och offentliga organisationer skapar vi behovsstyrd kompetensutveckling med mål 
att bidra till tillväxten i Söderhamn. Sedan flera år finns ett välutvecklat samarbete inom 
Hälsingevux, där sex Hälsingekommuner i samarbete bedriver distansutbildningar på 
gymnasial nivå. Att alla verksamheter är samlade i CFL:s lokaler med det gemensamma 
torget i centrum ger rika möjligheter till relationsskapande och informellt lärande. 

Vid sidan av den traditionella vuxenutbildningen finns även andra former av verksamheter 
med syfte att kompetensutveckla kommunens vuxna medborgare. Högskoleutbildningar, 
kvalificerade yrkesutbildningar, vägledning och uppdragsutbildningar är samlade tillsammans 
med grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning inklusive vård- och 
omsorgsutbildningar, SFI och Särvux i en och samma organisation och vi finns alla i CFLs 
lokaler. Steget över till en högre utbildning, t.ex. högskola avdramatiseras och sker smidigt 
för eleven.  Lärcentrumet är en trygg studiemiljö som är lätt att återkomma till för att få 
support och feedback. 

Vår arena är även en väl fungerande och populär mötesplats för möten, seminarier och 
konferenser anordnade av offentliga och privata verksamheter samt av föreningsliv. 

2. 2 Personal  
Personalen vid vuxenutbildningen uppgick under 2008 till 31 individer. 24 pedagogisk 
personal (omräknat till heltidstjänster ger detta 23 tjänster), två studievägledare och  fyra 
personer inom administration, en bibliotekarie som arbetar halvtid på CFL och den andra 
halvan på Staffangymnasiet. Elva män och 20 kvinnor innebär att andelen män ökat från 28%  
2007 till 34% 2008. . 

Vuxenutbildningens ledning består av 1,75 rektor. Andel lärare (heltidstjänster) med 
pedagogisk utbildning är 100%.  

Förutom personal vid vuxenutbildning arbetar cirka 15 personer i CFL-huset inom de olika 
verksamheter som räknats upp här ovan. Vi har sex heltidstjänster inom 
Omvårdnadsprogrammet för ungdomar.  

Varje enskild anställds individuella kompetensutvecklingsbehov har under året identifierats 
under medarbetarsamtal. Uppföljning och utvärdering sker vid nästföljande medarbetarsamtal 

Under året har alla gymnasielärare deltagit i en högskolekurs om 7.5 poäng inom ny teknik i 
distansundervisningen. Kursen avslutas i mars 2009. 
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2. 3 Förkunskaper/behov  
Förkunskaper hos de studerande kartläggs noggrant vid vägledningssamtalen och 
studieplaneringen. 
  
2. 4 Kostnader 

Kostnader för en helårsplats inom vuxenutbildningen var ca 38.000 kronor. Kommunens 
nettobidrag till vuxenutbildningen för 2008 blev 15,8 miljoner och den totala omslutningen 
låg på  27,9 miljoner. Externa intäkter uppgick till 12,1 miljoner kronor, externt upphandlad 
utbildning inkluderad. 
 
2.5  Kvalitetsarbetet i verksamheten 
CFL utvärderar löpande alla sina verksamheter. Externa kunder besvarar enkäter när deras 
aktivitet i CFL-huset är avslutad. Vuxenutbildningen utvärderar sina kurser dels genom 
enkäter där vi efterfrågar i vilken utsträckning de studerande är nöjda med CFL:s verksamhet, 
dels genom en öppen dialog mellan lärare och de studerande. Lärare och SFI-studerande 
utvärderar verksamheten genom dialog och rektor ges möjlighet att påverka 
utvecklingsarbetet inom SFI genom de synpunkter som lämnas efter elevrådets möten. 
Elevrådet inom SFI möts två gånger per termin. Nytt för 2008 har varit att rektor samlat ett 
antal studerande för att göra djupintervjuer angående nöjdheten med studierna på CFL. 

På gymnasienivå utförs utvärderingar ämnesvis genom bl.a. fortlöpande samtal, utvärdering 
efter vissa enskilda moment och individuella skriftliga utvärderingar vid kursslut. Resultaten 
av utvärderingarna sammanställs av administrativ personal och rektor leder vid 
arbetsplatsträffar arbetet med att i dialog med lärarna förbättra verksamheten. Eleverna har 
fått möjlighet att lämna förslag till verksamhetsförbättringar genom förslagslådor som finns 
uppsatta i anslutning till respektive verksamhets undervisningslokaler. 

Under medarbetarsamtal i augusti och september bestämmer rektor och medarbetare målen 
för årets arbete och under uppföljningssamtal i april och maj görs en utvärdering  
om målen uppfyllts. Modellen innebär en naturlig tidscykel där individens och CFLs mål för 
verksamheten kan formuleras och följas upp.  

 

3. Redovisning av nationellt föreskrivna indikatorområden 
 
3.1 Personal 
 
3.1.1 Personaltäthet och antal elever 

• Grundläggande vuxenutbildning 2008: 
Under vårterminen arbetade fyra personer inom grundläggande vuxenutbildning. 
I ämnena samhällskunskap, engelska, matematik, svenska och svenska som 
andraspråk, SAS samt individuella kursen IK 802( förstärkningskurs i svenska) var 
160 kursdeltagare registrerade. 
 
Under höstterminen var antalet studerande 90 och antalet lärare var fyra. 
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• Inom gymnasial vuxenutbildning hade CFL under vårterminen 5 lärare med 
heltidstjänst. Dessutom engagerades ytterligare en lärare i ämnet datakunskap. 
 
Under höstterminen arbetade samma antal lärare heltid men vuxenutbildningen 
behövde en ytterligare en lärare i matematik B och en lärare i datakunskap. 

•  Lärarna arbetar dels med våra reguljära utbildningar i CFL-huset, dels på distans 
inom Hälsingeutbildningar, Hutb. Under vt 2008 har 414 kursdeltagare varit inskrivna 
på CFL och under hösten 319. 

• SFI-verksamheten har fortsatt att expandera under 2008. Vi förfogade under 2008 över 
en ”plusjobbare”, en administratör, en handledare samt 6 lärare. Under kortare 
perioder har vi även engagerat ytterligare lärare på visstidsförordnande. Under 2008 
sattes sammanlagt 128 betyg godkända eller väl godkända betyg.  

• Särvux engagerar en heltid specialpedagog, 75 % undervisning och 25% forskning 
(forskningslärare) och en heltid handledare Vid särvux studerade under 2008 
sammanlagt 26 personer varav ett flertal har en bakgrund i  träningsskolan. Det är 
glädjande att så många väljer att läsa vidare som vuxna med tanke på att dessa 
studerande så sent som 1968 ansågs vara obildbara och inte hade någon rätt till 
undervisning över huvud taget. Några studieuppehåll gjordes under året, några 
avslutade sina studier och några nya har tillkommit under 2008. Antal satta betyg 
under 2008 uppgick till 7 VG och 1G. 

3.1.2 Behöriga lärare 
• Antalet lärare med utbildning i svenska som andra språk: 3  

• Antal lärare med speciallärar- och/eller specialpedagogisk utbildning: 1 

• Antal behöriga lärare inom vårdutbildning för vuxna: 4 

• Andel behöriga tillsvidarelärare vid CFL 2008: 100 % 

3.2  Tillgång till vuxenutbildning 
 Under 2008 fortsatte CFL med antagningsmöten. Vägledare, verksamhetschef för vägledare, 
rektor för vuxenutbildningen samt två assistenter träffas i samband med studiestarten och går 
igenom de ansökningar som innehåller oklarheter eller är ofullständiga.  

• Andelen antagna till vuxenutbildning i relation till antalet sökande är 100 % 

3.3  Studie- och yrkesvägledning 
CFL har gemensam studie- och yrkesvägledning (SYV) för SFI och vuxenutbildning. Inom 
denna verksamhet hanteras den studieadministrativa verksamheten. Här sker all individuell 
studieplanering. CFLs vägledning är också ansvarig för den yrkesutbildning på gymnasienivå 
som erbjuds i samverkan med företag, så kallad YAP (Yrkesutbildning på ArbetsPlats). En 
yrkeslärare finns som resurs för detta inom verksamheten. Valideringsinsatser samordnas i 
regel av CFLs vägledning. Vägledningen har drop in service och är även öppen två kvällar per 
vecka för att nå så hög servicegrad som möjligt. CFLs vägledning samordnar de ramavtal som 
tecknats med externa utbildningsanordnare och sammantaget med CFLs utbildningsutbud i 
övrigt ger dessa mycket goda möjligheter till flexibla utbildningslösningar för invånare i 
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Söderhamns kommun. Sammantaget med assistenter och ledning har man under 2008 varit 5 
personer, varav andelen vägledare omfattade 2 tjänster.  

3.4 Kunskaper 
3.4.1 Utbildning av korttidsutbildade invånare 
En fortsatt satsning sker på att nå ut till fler korttidsutbildade. Intensiva åtgärder har vidtagits 
för att nå ut till fler korttidsutbildade och här samarbetar CFL med AF och Resurscentrum 
som inryms i nämnden för Lärande och arbete.  Kommunens resurscentrum är en viktig 
samarbetspartner för vuxenutbildningen. 
 
3.4.2 Fullföljande av studier 
För en överblick av vuxenutbildningens resultat i de olika verksamheterna hänvisas till 
statistikbilagan 1i slutet av kvalitetsredovisningen. 

3.4.3 Betyg 
Hänvisar till bilaga 2 som sammanfattar statistik kring kurser och betyg inom 
vuxenutbildningen och även ger kommentarer till årets resultat. 

3.5  Normer och Värderingar 

Många nationaliteter är samlade i CFL. För att öka förståelsen och toleransen mellan olika 
etniska grupper genomförs i huset gemensamma aktiviteter. Studerande på gymnasiets 
omvårdnadsprogram har arbetat i gemensamma projekt med studerande i SFI och svenska 
som andra språk. För fjärde året i rad genomfördes ”Gladiatorerna” En tävling där lag med 
studerande från SFI, polisutbildningen, Omvårdnadsprogrammet för ungdomar samt personal 
tävlar om äran att bli CFL-mästare. Förutom detta är det självklart att lärarna, inom sitt ämnes 
särart, arbetar med grundläggande normer och värderingar i det dagliga arbetet med de 
studerande. En likabehandlingsplan har processats bland personal och studerande och 
godkänts av Nämnden för lärande och arbete. 
 
3.6 De studerandes ansvar och inflytande 
Under 2006 startades inom SFI elevrådsverksamhet med representanter från olika nivåer. 
Modellen har fortsatt och utvecklats under 2008  En förslagsbrevlåda finns uppsatt på SFI för 
att underlätta för studerande att lämna förslag till förbättringar. 

Vi har haft svårt att motivera studerande som läser grundläggande vuxenutbildning eller 
gymnasiekurser till att prioritera tid till elevrådsarbete. En starkt bidragande orsak är tidsbrist 
på grund av komprimerade kurser. Dessutom studerar många elever bara en termin och har 
inget långsiktigt perspektiv på just detta område. Ledningen på CFL har placerat ut brevlådor 
för att underlätta för elever att komma med synpunkter hur vi kan utveckla verksamheten. 
Liksom på SFI har studerande möjlighet att lämna förslag till förbättringar. Med utgångspunkt 
från den studerandes behov ska en individuell utbildningsplan upprättas. Planeringen av 
studierna ska ske i samråd med läraren och i samklang med den studerandes behov. 

 Det arbetssätt som används på särvux och beskrivs ovan på sidan 3 garanterar de studerande 
ansvar och inflytande över sin utbildning.  

Vår erfarenhet är att studerande som läser på plats bättre klarar av att ta ansvar för sina studier 
än distansstuderande. Många studerande anmäler sig till flera olika kurser, men upptäcker att 
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det kan vara svårt att hinna med och oftast blir det distanskurserna som avbryts. En del elever 
väljer också att studera på distans utan att ha tungt vägande skäl till att välja just den formen 
och utan insikt i vad det innebär av t.ex. självdisciplin och eget ansvar för inlärningen. I de 
reguljära kurserna får eleverna mer draghjälp av kurskamrater och lärare, eftersom tätare 
personliga möten sker där. 

3.7 Validering 
I samarbete med gymnasieskolan och andra utbildare ges mjölighet till vuxna att validera, 
dvs. få sina kompetenser värderade, bedömda och dokumenterade. Ökat behov av validering 
har inneburit förnyade ansträngningar att hitta externa kompetenser som kan medverka i 
valideringen. Avtal och samarbete med Staffangymnasiet och andra utbildare ger oss 
förutsättningar att lyckats med detta. Inom vårdutbildning för vuxna har ett valideringsprojekt 
avslutats i december 2008. Där har 17  vårdbiträden validerats mot 
undersköterskekompetens. Under 2009 har ett nytt valideringsprojekt startats för personliga 
assistenter som ska validera mot undersköterskekompetens. Inom andra yrkesområden har 
enstaka valideringar genomförts. 
 

4. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till de 
nationella målen 
Genom elevenkäter, rektors iakttagelser och lärares samtal med studerande framgår att 
vuxenutbildningen vid CFL under året har fungerat bra och att vi överlag har nöjda 
studerande. Vi menar att de studerande som deltar i reguljära kurser, distansutbildning eller en 
kombination av båda har goda möjligheter att nå sina studiemål via studier på CFL. Vi 
behöver emellertid öka våra ansträngningar för att minska avbrotten vid distansstudier. 
Satsningen på att utveckla det flexibla lärandet är framgångsrikt och de studerande visar hög 
nöjdhetsgrad med lärares tillgänglighet och vilja att ge stöd.  
 

4.1 Vägledning 
På frågan hur väl den studerande blivit informerad om de gymnasiekurser som skulle läsas 
blev svaren positiva: 
Mycket väl informerad  0% 
Väl informerad 53% 
Ganska väl informerad 35% 
Mindre väl informerad  12% 
Alla tillfrågade tyckte att de hamnat på rätt nivå i de kurser de valt att läsa. 
 
Nästa fråga gällde hur väl blev eleven blivit informerad om den studietakt som råder vid 
vuxenutbildningen? 
Mycket bra, MVG  6% 
Bra, VG  50% 
Ganska bra, G 31% 
Mindre bra, IG 13%  
 
Hur väl blev du mottagen som studerande? 
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Av vägledningsenheten  Av lärarna   
Mycket väl, MVG     30% Mycket väl, MVG 50% 
Väl, VG  35% Väl, VG 38% 
Ganska väl,G 35% Ganska väl, G 12% 
Mindre väl, IG  Mindre väl, IG  
 

 
 
Hur nöjd är du med det stöd du får från vårt mediatek? 
Mycket nöjd, MVG  6% 
Nöjd, VG   27% 
Ganska nöjd, G  27% 
Mindre nöjd, IG  40% 
Våra studerande är inte helt nöjda med hur vårt Mediatek kunnat ge stöd i studierna. Under 
2008 var mediateket obemannat från maj till mitten av augusti vilket är en del av förklaringen. 
Redan 2007 minskade CFL, av ekonomiska skäl bibliotekarietjänsten från heltid till en halvtid 
Vi delar tjänsten med Staffangymnasiet. 
 
I hur hög grad överensstämmer utbildningen med dina förväntningar? 
Mycket bra, MVG  18%    
Bra, VG   41% 
Ganska bra, G  35% 
Mindre bra, IG   6% 
 
4.2 Gymnasiekurser 
Tidigare analyser visar att elever som studerar under höstterminen har svårare att hinna hela 
kursen än elever som läser under den något längre vårterminen. Fler har restuppgifter som 
pendlar över till januari och ibland februari månad. I matematik kurs A blev andelen 
godkända betyg lägre 2008, 52% än under 2007,  71%  av eleverna hade då betyget G eller 
högre. Eftersom vi haft samma lärare och så bör förklaringen vara att det kan fluktuera mellan 
kullar beroende på olika studieförutsättningar eller att nedgången i antal vuxenstuderande gör 
att ett litet antal icke godkända betyg slår hårt när man ser presenterar resultatet i 
procentsatser. Övriga kommentarer till betygen i gymnasiekurser görs i samband med 
statistikpresentationen i slutet av kvalitetsrapporten. 

Elevens ansvar och delaktighet 
En öppen dialog mellan lärare och studerande medger en större delaktighet från elevers sida. 
Rektor för vuxenutbildning har gjort intervjuer med studerande för att säkerställa att de 
upplever att de kan påverka sin utbildning.  Nedanstående enkätsvar utgör en del av 
skolledningens underlag för att bedöma de studerandes grad av nöjdhet med utbildningen på 
CFL hösten 2008: 
I hur hög grad har du fått den hjälp du behöver av dina lärare? 

Mycket hög, MVG   41% 

Hög, VG    35% 
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Ganska hög, G   18%   

Alltför lite hjälp, IG    6%  

I hur hög grad trivs du med dina studiekamrater 

Mycket bra, MVG   52% 

Bra, VG    42%  

Ganska bra, G    

Mindre bra, IG    6% 

 
Hur nöjd är du med ditt schema? 

Mycket nöjd, MVG   36%  

Nöjd, VG    12%  

Ganska nöjd, G   23%  

Mindre nöjd, IG   29% 

  
 

Har läraren/lärarna informerat dig om hur du ligger till betygsmässigt? 

Ja, en gång    70%  

Ja, mer än en gång per termin  12%   

Nej    18% 

 

Hur nöjd är du med utbildningen?  

Mycket nöjd, MVG   12%   

Nöjd, VG    71%                                                                

Ganska nöjd, G   17%        

Mindre nöjd, IG                         

 
 
 

 

Har du någon gång känt dig illa behandlad på CFL? 

JA    17%                

NEJ                         83% 
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Hur upplever du miljön på CFL? 

Mycket bra, MVG   53%   

Bra, VG    23% 

Ganska bra    12%  

Mindre bra    12% 

 

4.2 Grundläggande vuxenutbildning 
Under året utökades möjligheten att läsa mer svenska som andraspråk. Svenska språket är 
förutsättningen för våra studerandes fortsatta studier och därför prioriterar vi att ge en bra 
grund på grundläggande nivå. För att öka samsynen om bedömning, betygsättning och kursers 
innehåll har våra lärare besökt  tagit kontakt med vuxenutbildning i Bollnäs.  

Närvaron vid lektioner har ökat väsentligt under hösten 2008.  

Vid samtal med lärarna på grundvux framgår att elever på grundvux ofta behöver lång tid 
innan de får betyg som motsvarar skolår 9 i grundskolan. I takt med att alltfler SFI-elever 
börjar läsa på grundskolenivå blir grupperna ökat heterogena och i samma elevgrupp sker 
undervisningen på olika nivåer. Behovet av individualisering är stort för att möjliggöra 
lyckade studieresultat och minska antalet avbrott 

4.3 Särvux 
I samband med samtal mellan lärare, handledare och elever mäts måluppfyllelse inom 
Särvuxverksamheten. Särvux elever på grundsärkole- och gymnasiesärvuxnivå ges betyg efter 
avslutade kurser. Särvuxelever som studerar kurser motsvarande träningsskolan ges intyg. 
Skolledningens intryck är att eleverna inom Särvux har en trygg miljö med modern utrustning 
vilket medverkar till goda resultat.    

4.4 SFI 
Under 2008 fortsatte verksamheten med invandrare och flyktingar i separata grupper.  
Kontentan av förändringen som gjordes redan under 2007 har resulterat i ökad effektivitet och 
snabbare flöde genom de olika nivåerna på SFI. Grupperna är mer homogena och ansvariga 
lärare får bättre förutsättningar till individualisering. Invandrare har fortfarande möjligheten 
att läsa på heltid tillsammans med flyktingar. Det skrivs då en speciell överenskommelse 
mellan skolan och eleven. Friskvårdsaktiviteterna har utökats med fler valmöjligheter och 
under 2008 har det dessutom tillkommit en teoretisk del. Utbudet av studiebesöksplatser har 
blivit fler och besöken mer frekventa i alla nivågrupper. Elevrådsmötena har fortsatt med en 
representant från varje grupp och träff en gång i månaden. En läs- och skrivgrupp har 
tillkommit för elever med speciella behov. En mer detaljerad verksamhetsbeskrivning har 
också utarbetats.   
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4.5 Uppföljning av Likabehandlingsplan 

CFL har inte gjort några förändringar i Likabehandlingsplanen under 2008. Planen revideras 
årligen under augusti månad.  
 

5. Uppföljning av åtgärder för ökad måluppfyllelse under 
2008 

• Vi ska formulera mål för verksamheterna på ett sätt som gör det lättare att mäta 
måluppfyllelsen under uppföljningssamtal.  
Ledningen har skrivit om målen för CFLs verksamhet. 

 
• Distanselever bör få ökat stöd i form av erbjudande om fler fysiska träffar på 

lärcentrumet. 
De elever som önskar träffa våra lärare bestämmer tidpunkt tillsammans med läraren. 

 
• Arbetet med att motverka hög andel avbrutna studier i gymnasiekurserna på distans 

ska ske genom starkare uppföljning av lärare och tätare kontakter mellan lärare-elev, 
samt elev-elev. 
Vår assistent inom vägledning följer upp via telefon eller personligt möte anledning 

till att studerande avbryter studierna. Kontakten tas tidigare än förut för att snabbt 

kunna erbjuda stöd 

 
• Öka samarbetet mellan lärare i samband med betygsättning för att förbättra 

förutsättningarna för rättvis bedömning. 
Inom grundläggande vuxenutbildning har lärare från Bollnäs och Söderhamn träffats 

för att diskutera likvärdigheten inom bedömning och betygsättning. 

 
• Eftersom CFLs verksamhet är komplex är det viktigt att optimera såväl interna som 

externa informationsvägar. 
Tillsammans med personal inom administration har ledningen utarbetat en 

informationsplan.  

• Inom SFI har vi skapat elevråd som träffas regelbundet och avlämnar sina synpunkter 
till lärare och ledning. Arbetet ska struktureras ytterligare 2008.  
Elevrådets har varit aktivt under 2008 med regelbundna träffar som genererat förslag 

till förbättringar i SFI-verksamheten samtidigt som mötena varit konkret träning i 

mötesteknik. 

• Fortsatt utveckling av SFI-nätverket i Hälsingland. 
Regelbundna träffar har genomförts under året. 

• Alla studerande ska erbjudas att göra sin egen e-portfolio under 2008. 
Vi har utvecklat en orienteringskurs inom e-portfolio. På grund av få sökande startade 

ingen kurs under 2008. SFI har utvecklat en digital e-portfolio med hjälp av USB-

sticka.  
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• Utvecklingen av E-portfolio fortsätter, bland annat inom ett EU-projekt som vänder 
sig till invandrarkvinnor. Projektet syftar till att synliggöra kvinnors informella 
lärande. I det arbetet är den processinriktade E-portfoliometodiken en användbar 
resurs. Vår lärare Aanette Ramstrand deltar i projektet tillsammans med Klas Tallvid.  
Har genomförts enligt planerna 

• Förbättra våra administrativa rutiner när det gäller att dokumentera studieresultat och 
sammanställa resultaten. 
Vi har nu goda rutiner när det gäller att dokumentera och sammanställa 

studieresultat. 

• Deltaga i Nordplusprojektet Cormea. Forskare och lärare närmar sig varandra inom 
ämnet matematik. 
Cfl har deltagi i nedanstående projekt och tagit del av de resultat som framkommit i 
projektet: 

www.cormea.org/ - 8k 
 

5.1    Åtgärder för ökad måluppfyllese 2009 
• Implementering inom SFI- arbetslaget av arbetssättet Etiska torg, vilket innebär en 

modell för reflektion och gemensamma samtal.1 

• Deltagande av SFI-elever samt Särvuxelev i transnationellt projekt Attract and Retain. 
Projektet syftar bland annat till att synliggöra framgångsrika studievägar. 

• Deltagande i projektet QUALC som gör ett kvalitetssystem inom icke-formellt och 
informellt lärande 

• Deltagande i utbildning från Högskolan Dalarna kring ny teknik inom 
distansutbildning, 7.5poäng. 

  

6.      Bilaga 1. Sammanfattande betygstatistik 2008.  
 
Antal betyg 2008       
         

  IG G VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ej 
betygsatta Summa 

Gy+Gv 66 357 109 62 96 285 22 997 
Opvux 10 236 53 56 16 9 0 380 
SFI 5 87 34 6     
Särvux 0 1 7 0     
         
Summa 81 681 203 124 112 294 22 1517 
                                                 
1 Se rapport från projektet Den retsamma skolbänken: Stefansson, I.  2002: Etiska torg i daglig verksamhet, 
Söderhamns kommun: CFL, Centrum för flexibelt lärande. 
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  Bilaga 2.  Översikt och kommentarer över betyg 2008. 
 
Kommentar: Resultaten 2008 skiljer sig inte markant från tidigare år. Vi noterar att många betyg blivit satta 
inom SFI och att flödet till vidarestudier på SAS varit större än under 2007. Konstaterar att antalet avbrott i 
geografi A är förhållandevis högt under ht 2008. Resultaten i matematik är något sämre är under 2007. Antalet 
vuxenstuderande har sjunkit något under 2008. 
 

Betygsstatistik ht-08 GY+GV      

 IG G  VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ännu ej 
betygsatta S:a deltagare 

Ge A 3 1 1 1 1 8 0 15 
Ge B 2 0 0 0 0 0 0 2 
Sh A 2 5 4 2 0 1 0 14 
Sh A dist 6 0 1 0 0 4 0 11 
Sh B dist 2 0 1 1 0 0 0 4 
  15 6 7 4 1 13 0 46 
         

 IG G VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ännu ej 
betygsatta S:a deltagare 

Ma A 2 2 4 0 0 4 0 12 
Ma A dist 0 0 1 0 1 13 0 15 
Ma B dist 0 1 2 0 5 8 0 16 
Ma C 1 2 0 0 1 0 0 4 
Ma C dist 0 0 1 0 0 3 0 4 
Ma D 2 1 0 0 2 6 0 11 
Ma E 0 1 0 0 0 1 0 2 
  5 7 8 0 9 35 0 64 
         

 IG G VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ännu ej 
betygsatta S:a deltagare 

Ma B  8 2 1 0 0 4 0 15 
         

 IG G VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ännu ej 
betygsatta S:a deltagare 

Sv A 0 6 5 1 4 1 0 17 
Sv A dist 0 2 2 0 1 2 0 7 
Sv B 0 2 1 0 4 0 0 7 
Sv B dist 0 2 2 1 4 2 0 11 
  0 12 10 2 13 5 0 42 
         

 IG G VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ännu ej 
betygsatta S:a deltagare 

DAA 0 5 2 2 0 2 0 11 
         
 IG G VG MVG Underlag Avbrott Ännu ej S:a deltagare 
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saknas/rest betygsatta 
Hi A 0 0 0 3 0 2 0 5 
Hi A dist 0 0 1 1 3 2 7 14 
Fe A 0 2 3 5 7 1 6 24 
Fe B 0 0 2 1 4 0 0 7 
Rk 0 0 1 3 2 1 7 14 
  0 2 7 13 16 6 20 64 
         

 IG G VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ännu ej 
betygsatta S:a deltagare 

En A 0 3 5 4 0 0 0 12 
En A dist 0 1 1 0 1 4 0 7 
En B 0 3 3 0 1 3 0 10 
En B dist 0 1 0 1 0 4 0 6 
Fr 1 1 1 0 0 0 1 2 5 
En grundl 0 19 1 0 0 3 0 23 
  1 28 10 5 2 15 2 63 
         

 IG G VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ännu ej 
betygsatta S:a deltagare 

 0 11 0 0 1 2 0 14 
         

 IG G/X VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ännu ej 
betygsatta S:a deltagare 

Ma grundl  0 22 2 0 0 6 0 30 
Sh grundl  0 1 0 0 0 1 0 2 
Sv grundl  0 13 0 0 0 3 0 16 
IK802* 0 6 0 0 0 1 0 7 
  0 42 2 0 0 11 0 55 
         

 IG G/X VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ännu ej 
betygsatta S:a deltagare 

En grundl  0 10 0 0 0 0 0 10 
         

 IG G/X VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ännu ej 
betygsatta S:a deltagare 

SAS  0 35 0 0 0 3 0 38 
         

 IG G/X VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ännu ej 
betygsatta S:a deltagare 

Tandvård 0 0 0 1 0 0 0 1 
Betygsstatistik vt-08 GY+GV      
         

 IG G  VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ej 
betygsatta S:a deltagare 
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Ge A 3 3 3 0 2 8 0 19 
Ge B 0 0 0 0 1 1 0 2 
Sh A 8 8 6 3 0 8 0 33 
Sh A dist 0 1 0 2 4 7 0 14 
Sh B dist 2 0 1 0 0 6 0 9 
Sh B 0 1 0 0 0 6 0 7 
  13 13 10 5 7 36 0 84 
         

 IG G VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ej 
betygsatta S:a deltagare 

Ma A 2 11 1 0 0 8 0 22 
Ma A dist 0 1 0 1 2 4 0 8 
Ma B  1 6 2 0 3 12 0 24 
Ma B dist 0 1 1 0 2 7 0 11 
Ma C 0 2 3 1 1 1 0 8 
Ma C dist 0 0 0 0 1 7 0 8 
Ma D 1 0 2 3 3 2 0 11 
Ma E 0 1 0 0 2 1 0 4 
  4 22 9 5 14 42 0 96 
         

 IG G VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ej 
betygsatta S:a deltagare 

Sv A 6 4 0 3 0 5 0 18 
Sv A dist 1 0 1 0 1 1 0 4 
Sv B 4 8 7 1 1 4 0 25 
Sv B dist 1 1 2 1 3 4 0 12 
  12 13 10 5 5 14 0 59 
         

 IG G VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ej 
betygsatta S:a deltagare 

DAA 1 12 2 1 1 5 0 22 
         

 IG G VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ej 
betygsatta S:a deltagare 

Hi A 1 2 4 5 2 2 0 16 
Hi A dist 0 0 1 4 5 5 0 15 
Fe A 0 2 4 2 2 12 0 22 
Fe B 0 1 2 0 5 5 0 13 
Rk 0 1 4 1 2 5 0 13 
  1 6 15 12 16 29 0 79 
         

 IG G VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ej 
betygsatta S:a deltagare 

En A 5 1 4 1 0 5 0 16 
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En A dist 0 1 0 2 4 5 0 12 
En B 1 8 3 1 1 2 0 16 
En B dist 0 3 4 1 4 6 0 18 
Fr 1 0 2 1 0 0 6 0 9 
Fr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fr 3 0 0 0 1 0 0 0 1 
Fr 4 0 0 0 1 0 1 0 2 
  6 15 12 7 9 25 0 74 
         

 IG G/X VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ej 
betygsatta S:a deltagare 

Ma A dist  0 2 1 0 1 0 0 4 
Ma grundl  0 26 1 0 0 15 0 42 
Sh grundl  0 2 1 0 1 0 0 4 
Sv grundl  0 15 0 0 0 11 0 26 
  0 45 3 0 2 26 0 76 
         

 IG G/X VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ej 
betygsatta S:a deltagare 

En grundl  0 29 1 0 0 8 0 38 
         

 IG G/X VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ej 
betygsatta S:a deltagare 

SAS  0 38 0 0 0 3 0 41 
         

 IG G/X VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

Ej 
betygsatta S:a deltagare 

IK802* 0 4 0 0 0 1 0 5 
         
         
Totalt vt+ht 66 357 109 62 96 285 22 997 
         

 

 

Betygsstatistik ht-08 OP VUX      

 IG G  VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

S:a 
deltagare 

Medicinsk grund  0 13 2 2 0 0 17 
Omvårdnad 0 14 1 2 0 0 17 
Vård- o omsorg 0 10 5 2 0 0 17 
Datorkunskap 0 6 1 0 0 1 8 
Arb miljö o säk 0 16 1 0 0 0 17 
Etik- o livsfrågor 0 15 0 2 0 0 17 
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Männ soc o kulturellt 0 14 3 0 0 0 17 
Social omsorg 0 14 2 1 0 0 17 
Hälsopedagogik 0 13 1 1 1 1 17 
Folkhälsokunskap 1 15 1 0 0 0 17 
Psykologi A 1 13 1 1 0 0 16 
Social psyk 1 14 1 1 1 1 19 
Sjukvård 0 6 1 0 1 0 8 
Tandvård 0 0 1 0 0 1 2 
Psykiatri 0 2 0 1 0 0 3 
Utv störning/funktionsh 0 0 0 2 1 0 3 
Lindrande vård 0 0 2 0 0 0 2 
Geriatrik 0 0 3 0 0 0 3 
Summa 3 165 26 15 4 4 217 

Betygsstatistik vt-08 OP VUX      

 IG G  VG MVG 
Underlag 
saknas/rest Avbrott 

S:a 
deltagare 

Medicinsk grund  0 3 2 7 0 1 13 
Omvårdnad 3 4 4 2 1 0 14 
Vård- o omsorg 3 3 5 2 1 0 14 
Datorkunskap 0 2 0 2 0 0 4 
Arb miljö o säk 0 6 3 1 0 1 11 
Etik- o livsfrågor 1 5 3 2 0 1 12 
Männ soc o kulturellt 0 7 2 3 2 0 14 
Social omsorg 0 6 2 2 3 0 13 
Hälsopedagogik 0 5 4 2 0 1 12 
Folkhälsokunskap 0 13 1 2 0 0 16 
Psykologi A 0 5 0 5 4 0 14 
Social psyk 0 5 0 6 1 1 13 
Sjukvård 0 0 0 3 0 0 3 
Tandvård 0 2 0 1 0 0 3 
Psykiatri 0 1 0 0 0 0 1 
Utv störning/funktionsh 0 3 0 0 0 0 3 
Hemsjukvård 0 1 1 0 0 0 2 
Barnsjukvård 0 0 0 1 0 0 1 
Summa 7 71 27 41 12 5 163 
Totalt vt+ht 10 236 53 56 16 9 380 

 
Ledningsguppen genom Dan Jonsson 
 
 


