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1. Inledning 
CFL:s kvalitetsgrupp 2010 består av följande personer: Nadja Prokoptseva för SFI, Siw 
Fernlund för grundläggande vuxenutbildning, Ing-Marie Lernholt för gymnasiekurser, Ingalill 
Stefansson för Särvux, Cecilia Torstensson för Omvårdnadsprogrammet för vuxna, Klas 
Tallvid för vägledning och yrkesutbildningar samt Katarina Forsström för administrationen. 
Ordförande är Dan Jonsson.  
Arbetet med kvalitetsredovisningen för 2010 påbörjades under december månad 2010 med en 
sammanställning av de personer som ansvarar för de olika verksamhetsrapporterna. Den 13 
januari var samtliga betyg satta för höstterminen 2010 och då träffades kvalitetsgruppen för 
ett andra möte. Representanterna arbetade under två veckor tillsammans med lärarna med att 
revidera kvalitetsrapporten. I samband med ett tredje möte den 9 februari gjordes en 
redigering innan Kvalitetsredovisningen granskades av ledningsgruppen för CFL för att 
slutligen lämnas till nämnden för Lärande och arbete för godkännande och diarieföring.  

1.1 Nationella mål inom vuxenutbildningen 
Det utbildningspolitiska målet för verksamhetsområdet vuxnas lärande sammanfattas: 
Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att 
främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och 
rättvisfördelning. Vuxenutbildningen skall erbjuda utbildning för vuxna på grundläggande 
och gymnasial nivå. De som har lägst utbildningsnivå ska prioriteras först inom 
vuxenutbildningen. 
Medborgare som saknar fullständig grundskolekompetens har enligt lag rätt att få den inom 
vuxenutbildningen. 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.  

1.2 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 har varit förvaltningschef fram till 
den 31 december 2010. 
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, 
Gymnasial vuxenutbildning inklusive vårdutbildningar samt Yrkesvuxkurser  
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 kan vara svårt 
att se tydliga rågångar mellan olika ansvarsområden och det ställs krav på en gemensam 
samsyn och förmåga att se helhetens behov samt flexibilitet i yrkesutövningen. 
Alla lärare inom vuxenutbildningen arbetar i arbetslag. Pedagogiska frågor diskuteras inom 
arbetslagen. Samverkan mellan olika utbildningsnivåer underlättas genom att all 
vuxenutbildning samlats i ett hus. Samverkan sker även med Staffangymnasiet genom 
gymnasiekurser och Omvårdnadsprogrammet. Verksamheterna har under året även samverkat 
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med: Ålands handelsläroverk och Hälsingevux, där CFL och övriga hälsingekommuner ger 
gymnasiekurser på distans; Omvårdnadsförvaltningen kring Omvårdnadsprogrammet och 
utbildning inom vårdsektorn; Söderhamns Dagliga verksamhet genom Särvux och 
Omvårdnadsprogrammet; Integrationsenheten genom SFI; Barn och ungdomsförvaltningen 
genom gemensamma träffar med ledningen för Staffangymnasiet; CFL ingår i projektet 
Drivkraft 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 
arrangeras på CFL företagarluncher av Näringslivsenheten. CFL har återkommande dialog 
med företag kring behovsstyrd kompetensutveckling. För CFL är samverkan med det lokala 
näringslivet nödvändigt och därför intensifieras ansträngningarna på detta område och under 
året har personalförstärkningar genomförts för att bättre kunna svara på näringslivets behov 
och förväntningar. 
Studerande med läs- och skrivsvårigheter (LoS) har möjlighet att få hjälp och stöd.   
CFL är en projektorienterad organisation och satsningen på transnationella projekt har fortgått 
under 2010. Under året avslutades ett antal av de projekt som CFL koordinerat eller deltagit i 
som partner. CFL har fortsatt fått inbjudningar från ett flertal länder om att delta i nya projekt 
inom bland andra Grundtvig- och Leonardoprogrammet. 
Länsprojektet Yrkes-Sfi hade slutseminarium på CFL den 18 december 2009, men har fått en 
förlängning under 2010 och 2011 och där går Arbetsförmedlingen in som en aktiv aktör. En 
ansökan om Vård-SFI beviljades i december och det är Söderhamn som är projektägare. 
Vård-Sfi startade den 11 januari 2010 och pågår till sista juli 2011.  
 
CFLs verksamhetsledning:  
Thomas Norgren, områdeschef och från 1 januari 2011 tillförordnad förvaltningschef för LA. 
Cecilia Torstensson, verksamhetschef för omvårdnadsutbildningar för vuxna och ungdomar 
från Staffangymnasiet 
Klas Tallvid, verksamhetschef för KY-utbildningar och Yrkeshögskola, transnationella 
projekt och rektor för vägledning och yrkesutbildningar 
Ann-Sofie Gustafsson, verksamhetschef för högskoleutbildningar, uppdragsutbildningar, 
seminarier och konferenser 
Dan Jonsson, rektor för kommunal vuxenutbildning och SFI. 

1.3 CFL:s övergripande vision och mål 
CFL vision ligger i linje med Söderhamn kommuns vision 2012. 
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. Särskilt fokus kommer att läggas på 
att skapa ett gott samarbete med arbetsförmedlingen när det gäller implementeringen av det 
nya regelverket för etablering av nyanlända flyktingar. Vi fortsätter arbetet med att erbjuda 
våra kommuninvånare adekvata yrkesutbildningar, odla näringslivskontakter samt bidra till 
bildandet av ett forskningsinstitut. Tillsammans med övriga hälsingekommuner har CFL 
startat en översyn och förbättring av rutinerna inom Hälsingevux. 
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1.3.1 CFL: s prioriterade mål 
CFL ser det som ett viktigt mål att öka andelen högskolestuderande i Söderhamn. 
I huset ska pågå en fortsatt utveckling av flexibelt lärande, bland annat genom att erbjuda  
e-portfolio inom vuxenutbildningen samt nyttja ny teknik i form av Adobe Connect. 
Vi ska erbjuda snabb behörighetskomplettering så att vuxna kan starta högskolestudier. 
Vi ska fortsätta 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. 

1.4  Verksamhetsspecifika aktiviteter inom CFL för att nå de 
nationella målen 

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. Det är glädjande att så många väljer att läsa vidare som vuxna med tanke på att en 
stor del av de studerande så sent som 1968 ansågs vara obildbara och inte hade någon rätt till 
undervisning över huvud taget.  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. 
Vår lärare Ingalill Stefansson disputerar den 29 april i Karlstad med sin avhandling:   
”Världens opålitlighet. Begreppsanalys av livsförståelsearbetet i särskolan”. 
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 2010. Handledare från 
Söderhamns dagliga verksamhet deltar aktivt under vissa lektioner för att stödja den 
studerande. Under 2010 har lärare från Särvux arbetat med Etiktorget i personalgrupper inom 
Omvårdnadsförvaltningen. 
 
SFI-verksamheten 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-studier. Sedan första december 
2010 ansvarar arbetsförmedlingen för etableringen av nyanlända flyktingar och 
arbetsförmedlingen blir därigenom en viktig samarbetspartner. Under 2010 har antalet 
flyktingar minskat och därför har även antalet lärare reducerats. 
Under 2010 har projektet Yrkes-SFI övergått till att benämnas Arbetsmarknadsutbildning med 
SFI (AUB) och lever vidare i en reguljär verksamhet som startade i mars 2010. I samarbete 
med arbetsförmedlingarna i länet har projektledaren av länsstyrelsen fåttt förlängt 
förordnande under 2010 för att bidra till en bra implementering av AUB med SFI. 
 
Den andra kategorin SFI-studerande består av invandrare och de studerar enligt ett flexibelt 
system där våra lärare delat in de studerande i mindre grupper för att bättre kunna 
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individualisera undervisningen. Invandrarna har mellan 15 och 17 timmar lärarledd 
undervisning per vecka.  Under 2010 har antalet tester ökat. Skolverket tillhandahåller 
nationella prov som kan ge lärare underlag för betygsättning samt signalera när en SFI-
studerande är mogen att byta till en högre nivå. Verksamheten präglas av en helhetssyn på 
lärande där teori och praktik varvas.  
   
Ett hälsingenätverk inom SFI-verksamheten bildades under 2006 och samarbetet har fortsatt 
under åren med regelbundna träffar. Två samordnare har finansierats av länets kommuner för 
att strukturera nätverket. 
 
Grundläggande vuxenutbildning arbetar med tydlig inriktning mot att de studerande ska 
fortsätta studierna på gymnasienivå eller andra utbildningar/aktiviteter. För att underlätta 
steget till gymnasiet 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, matematik, engelska och samhällskunskap inom grundläggande 
vuxenutbildning.  Under höstterminen 2010 har SFI kurs D integrerats med grundläggande 
svenska som andraspråk. Det har fungerat bra och lärarna har samarbetat i samband med 
nationella prov och godkännande av D-betygen. 
 
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. 
Under 2010 har våra 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 
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. Samarbetet mellan distanslärare inom Hälsingevux har stärkts 
under 2010 genom fysiska planeringsträffar i Orbaden vid sammanlagt tre tillfällen.  
Ett antal gymnasielärare har tillsammans med vårdlärare deltagit i utbildningen ”Så tänds 
eldsjälar”. En mycket uppskattad kompetensutveckling som lett till ökat samarbete mellan 
kärnämneslärare och karaktärsämneslärare inom Omvårdnadsprogrammet. 
 
 
Omvårdnadsutbildning för vuxna genomförs reguljärt på CFL, vilket innebär att man läser 
på plats i Cfl huset. Vi startade en ny kurs i januari och en i augusti. En kurs avslutades i 
december. Sammanlagt examinerades 19st under 2010. Det har även bedrivits 
distansundervisning i tandvård och geriatrik. I tandvård fullföljde 3st och i geriatrik 10st 
utbildningen. Under året har flertalet studerande fått möjlighet att läsa in enstaka kurser som 
de saknade för att nå undersköterskekompetens. Det har också bedrivits handledarutbildningar 
under 2010. I augusti startade en ny omgång av vår ettåriga yrkeshögskoleutbildning riktad 
mot undersköterskor som ges ökad kompetens inom området multisjuka människor. 
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Utvecklingsprojekt inom SFI verksamheten har startat under året med inriktningen vård, 
Vård-SFI. Projektet syftar till att stimulera språkutveckling och att väcka utlandsföddas 
intresse för yrken inom vårdsektorn samt att gå vidare till omvårdnadsutbildning. Projektet 
startade i januari 2010 och pågår fram till 31 augusti 2011. 
 
En regional ansökan till att bli ett Vård- och omsorgscollege Gävleborg har skrivits och 
skickades in i december 2010. Även en lokal ansökan har påbörjats. Verksamheten hoppas på 
att bli certifierad under 2011. 
 
 

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 tre moderna interaktiva studior i huset. I den 
fysiska miljön ingår, förutom 2 datasalar även 60 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 
Interaktiva övningar på nätet – främjar variation i arbetssätt och skapar möten i 
distansundervisning 
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 och svenska 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. Att alla verksamheter är 
samlade i CFL:s lokaler med det gemensamma Mediateket i centrum ger rika möjligheter till 
relationsskapande och informellt lärande. 
  
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. Vid sidan av den traditionella vuxenutbildningen finns även andra former av 
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verksamheter med syfte att kompetensutveckla kommunens vuxna medborgare. 
Högskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar, 
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 2010 till 40 individer. 30 pedagogisk 
personal (omräknat till heltidstjänster ger detta 24,5 tjänster), två studievägledare och fyra 
personer inom administration, en bibliotekarie som arbetar halvtid på CFL och den andra 
halvan på Staffangymnasiet.  
Vuxenutbildningens ledning består av 1 heltid rektor för Komvux samt 0,75 rektor med 
ansvar för Yrkesvuxkurser, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. Andel lärare 
(heltidstjänster) med pedagogisk utbildning är 100%.  
Förutom personal vid vuxenutbildning arbetar 19 personer i CFL-huset. Vi har sex 
heltidstjänster inom Omvårdnadsprogrammet för ungdomar.  

2. 3 Förkunskaper/behov  
Förkunskaper hos de studerande kartläggs vid vägledningssamtalen och studieplaneringen. 
Tester genomförs vid grundläggande vuxenutbildning för att de studerande ska kunna placeras 
i rätt nivå. Behoven av vuxenutbildning är fortsatt stora i Söderhamns kommun. CFL erbjuder 
möjligheter för nya svenskar att snabbt skaffa kunskaper i svenska för att kunna gå vidare mot 
yrkesarbete eller fortsatta studier. Ungdomar i Söderhamn har genom projektet Högtrycket 
fått extra stöd under studietiden på CFL.  

2. 4 Kostnader 

Den totala omslutningen för vuxenutbildningen i Söderhamn låg på 30686000 kronor med 
externt upphandlad utbildning inkluderad. Kommunens nettobidrag till vuxenutbildningen för 
2010 blev 14057000 och de totala intäkterna belöpte till en summa av 16629000. Kostnader 
för en helårsplats inom de olika verksamheterna inom vuxenutbildningen finns redovisade i 
bilaga 3. 
 

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 en gång i månaden. Alla studerande på CFL har möjlighet att lämna 
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förslag till verksamhetsförbättringar genom förslagslådor som finns uppsatta på två platser i 
CFL-huset. 
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 
Indikatorområdet är uppdelat under rubrikerna personaltäthet och antal elever samt behöriga 
lärare.  

3.1.1 Personaltäthet och antal elever 
Grundläggande vuxenutbildning 2010: 
Under läsåret arbetade två personer, motsvarande 1,65 heltidstjänster, inom grundläggande 
vuxenutbildning. I ämnena samhällskunskap, engelska, matematik, svenska och svenska som 
andraspråk (SAS) samt individuella kursen IK 802 (förstärkningskurs i svenska) var 
snittsumman 77 kursdeltagare. Under hösten registrerades 66 och under våren 88 studerande. 
Antalet helårsplatser var 52 under 2010. 
Gymnasial vuxenutbildning  
Under 2010 arbetade 7 lärare motsvarande 5.5 heltidstjänster med gymnasiekurser. I lärarnas 
tjänstefördelning ingick även undervisning inom Omvårdnadsprogrammet för 
ungdomsgymnasiet 
Lärarna arbetar dels med våra reguljära utbildningar i CFL-huset, dels på distans inom 
Hälsingeutbildningar. Under hösten 2010 har 288 söderhamnare läst en eller flera 
gymnasiekurser på Cfl och för våren var summan 358. Motsvarande antal helårsplatser vid 
vuxenutbildningen är 257 för 2010.  
SFI verksamheten för invandrare förfogade under 2010 över en heltidstjänst lärare. 
Dessutom fanns en assistent på 50 % i verksamheten. I samverkan med AME delades en 
lärartjänst under hösten 2010.  Antalet invandrare som efterfrågade SFI ökade under 2010 och 
vid årets slut var 45 invandrare inskrivna. 
 
SFI för flyktingar har sysselsatt 4,4 lärarresurs under höstterminen. Eftersom 
flyktingmottagandet minskade påtagligt under 2010 har lärarresursen minskat från 8,6 i 
januari till 4.4 i december. Antalet invandrare har däremot ökat under hösten. Under 2010 
sattes sammanlagt 156 betyg och då sammanräknas invandrare och flyktingar. Under året har 
CFL i snitt haft 42 invandrare och 105 flyktingar. Siffran är fortfarande svår att ange exakt 
eftersom flyktingarna periodvis ingår i andra aktiviteter och även deltar i praktik. 
 
Särvux engagerar en heltid specialpedagog, 75 % undervisning och 25 % forskning, 
(forskningslärare) och en heltid handledare. Vid särvux studerade under 2010 i snitt 20 elever 
varav ett några elever har en bakgrund i träningsskolan.  
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3.1.2 Behöriga lärare 
Antalet lärare med utbildning i svenska som andra språk: 4 
Antal lärare med speciallärar- och/eller specialpedagogisk utbildning: 1 
Antal behöriga lärare inom vårdutbildning för vuxna: 5 
Andel behöriga tillsvidarelärare vid CFL 2010: 100 % 

3.2  Tillgång till vuxenutbildning 
Vägledare, verksamhetschef för vägledare, rektor för vuxenutbildningen samt två assistenter 
träffas regelbundet 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 
Söderhamns kommun. Sammantaget med assistenter och ledning har man under 2010 varit 4 
personer, varav vägledare omfattade 2 tjänster.  

3.4 Kunskaper 

3.4.1 Utbildning av korttidsutbildade invånare 
Andelen korttidsutbildade med annat modersmål än svenska ökar och åtgärder har vidtagits 
för att nå ut till fler korttidsutbildade. CFL samarbetar med Arbetsförmedlingen och 
Resurscentrum, som ryms i nämnden för Lärande och arbete. Kommunens resurscentrum är 
en viktig samarbetspartner för vuxenutbildningen. CFL annonserar i lokalpressen om 
möjligheten för våra kommuninvånare att läsa kurser inom grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning. På kommunens hemsida visas hur man anmäler sig till vuxenutbildning.  
 
3.4.2 Fullföljande av studier 
Ledningen för vuxenutbildningen bedömer att vi har god genomströmning av studerande och 
att många når målen för sina studier.  
För en överblick av vuxenutbildningens resultat i de olika verksamheterna hänvisas till 
statistikbilagan 1 i slutet av kvalitetsredovisningen. 

3.4.3 Betyg 
Vi hänvisar till bilaga 1 som sammanfattar statistik kring kurser och betyg inom 
vuxenutbildningen och även ger kommentarer till årets resultat. 
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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 andraspråk. Förutom detta är det självklart att lärarna, inom sitt ämnes särart, arbetar med 
grundläggande normer och värderingar i det dagliga arbetet med de studerande. Vår 
likabehandlingsplan har reviderats under augusti liksom vår plan mot kränkande 
särbehandling. 

3.6 De studerandes ansvar och inflytande 
Under 2006 startades inom SFI elevrådsverksamhet med representanter från olika SFI-nivåer. 
Modellen har fortsatt under 2010, men med en minskad frekvens på grund av minskat 
elevunderlag I CFL-byggnaden finns 2 förslagsbrevlådor uppsatta där studerande kan lämna 
förslag till förbättringar. 
Med utgångspunkt från den studerandes behov görs en individuell studieplan. Planeringen av 
studierna sker i samråd med studievägledare, lärare och i samklang med den studerandes 
behov. 
Det arbetssätt som används på särvux och beskrivs i stycke 1.4 garanterar de studerande 
ansvar och inflytande över sin utbildning. För att stödja distanseleverna har våra lärare vissa 
tider inlagda när distanseleverna kan besöka CFL och få handledning. Vår erfarenhet är 
nämligen den 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 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 Omvårdnadsförvaltningen, gymnasieskolan och andra utbildare ges 
möjlighet 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.  
 

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 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. Satsningen på att 
utveckla det flexibla lärandet är framgångsrikt och de studerande visar hög nöjdhetsgrad med 
lärares tillgänglighet och vilja att ge stöd.  
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4.1 Vägledning 
Resultatet av vägledningens arbete har varit gott. I våra utvärderingar bland såväl 
grundvuxelever som gymnasieelver framgår att våra studerande är nöjda med den information 
och det stöd som erbjuds dem. Vägledningens uppdrag har breddats genom de nya 
elevgrupper som tillkommit inom Yrkesvuskurser och Yrkeshögskoleutbildningarna.  

4.2 Grundläggande vuxenutbildning 
Under året utökades möjligheten att läsa mer svenska som andraspråk, matematik och 
engelska. Svenska språket är förutsättningen för våra inflyttade studerandes fortsatta studier 
och därför prioriterar vi att ge en bra grund på grundläggande nivå. 
Närvaron har varit god under 2010. Vid samtal med lärarna på grundläggande 
vuxenutbildning framgår att eleverna ofta behöver lång tid innan de får betyg som motsvarar 
skolår 9 i grundskolan. Trenden att alltfler SFI-elever börjar läsa på grundskolenivå har 
fortsatt under 2010. Grupperna blir ökat heterogena och i samma elevgrupp sker 
undervisningen på flera olika nivåer. Behovet av individualisering är stort för att möjliggöra 
lyckade studieresultat och minska antalet avbrott. Andelen elever med låg skolunderbyggnad 
ökade under ht 2010. 
I bilaga 1 som är ett utdrag ur vår enkätundersökning framgår att våra studerande är nöjda 
med verksamheten inom grundläggande vuxenutbildning. 
 

4.3 Gymnasiekurser 
Som vi påpekat i tidigare kvalitetsredovisningar så visar analyser att de 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 bilaga 2 redovisas enkätsvaren från våra studerande inom gymnasial 
vuxenutbildning. Måluppfyllelsen är hög inom de områden som enkäten mäter. 
 
4.3.1Elevens 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. I bilaga 1 och 2 ges exempel på elevers 
delaktighet och ansvar för utvecklingen av CFLs utbildningar. 
                     
4.4 Särvux 
I samband med samtal mellan lärare, handledare och elever mäts måluppfyllelse inom 
Särvuxverksamheten. Särvux elever på grundsärskole- och gymnasiesärnivå 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 och hög måluppfyllelse.  

4.5 SFI 
Under 2010 fortsatte verksamheten med invandrare och flyktingar i separata grupper.  
Resultatet 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 
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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. En mer detaljerad verksamhetsbeskrivning har 
också utarbetats under 2010. Ett samarbete med Kommunala musikskolan har genomförts 
inom dramaverksamhet och en slagverkslärare har undervisat våra elever i rytminstrument. 
I samband med att projektet Yrkes-SFI övergick i reguljär verksamhet kom många av våra 
studerande att följa förberedande yrkesutbildningar parallellt med SFI-studier såväl i 
Söderhamn som i andra kommuner. Resultatet har varit mycket positivt och blandningen av 
yrkeskurser och SFI-studier har fungerat starkt motivationshöjande bland eleverna. 
Länstyrelsens sammanställning av utbetalning av extra statliga pengar till kommunerna visar 
att Cfl i samarbete med Ime ligger i topp i länet när det gäller att inom 12 månader klara två 
nivåer inom SFI. Se bilaga 5.   

4.6 Uppföljning av Likabehandlingsplan och plan för kränkande 
särbehandling 
CFL har inte gjort några förändringar i Likabehandlingsplanen under 2010. Planen revideras 
årligen under augusti månad liksom planen mot kränkande särbehandling. 
 

5. Uppföljning av åtgärder för ökad måluppfyllelse 
under 2010 
 

1. Vi kommer att ha ökad gruppdynamik inom de gymnasiala distanskurserna och 
rekommendera de studerande att i största möjliga mån starta studierna i början av 
terminerna för att få mer homogena grupper. 
Vi ser ett samband mellan bättre studieresultat och mer homogena grupper inom 
vuxenutbildningen. Systemet med kontinuerligt intag fortsätter men i många kurser 
gynnas studiemiljön av att det skapas förutsättningar för gruppdiskussioner. Det är 
särskilt tydligt i ämnen som samhällskunskap, svenska, historia samt moderna språk. 
Fortfarande är det naturligtvis individens behov som styr vårt sätt att organisera 
utbildningen. 

2. Fortsättning av Nordplusprojektet Cormea inom matematik. 
Projektet har fortsatt under 2010 och våra lärare samarbetar bland annat med lärare 
och skolledare vid Åsö gymnasium i Stockholm. 

3. Utprovningar av nya kommunikationsplattformar har genomförts under 2009. Syftet är 
att underlätta och förbättra de virtuella möten som sker mellan lärare och elever.  
Tyvärr har vi inte kommit särskilt långt när det gäller att använda 
kommunikationsverktyget Adobe Connect. Modellen provades redan 2009 och under 
2010 var det tänkt att all personal skulle få adekvat utbildning. Målsättningen är att 
under våren 2011 få leverantören att genomföra beställd utbildningsinsats. 

4. Inför omcertifiering av Investors in People kommer vi att revidera våra lokala 
kompetens- och verksamhetsplaner och under arbetsplatsträffar se över de 
styrdokument som gäller vuxenutbildningen. 
Omcertifieringen genomfördes och CFL godkändes.   
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5. CFL kommer att, tillsammans med sju andra kommuner i landet, ha en 
skolledarrepresentant i den nationella referensgrupp som Skolverket tillsatt. Syftet 
med gruppen är att analysera konsekvenserna för vuxenutbildningen av 
gymnasiereformen Gy 11. 
CFL har varit representerat av rektor för vuxentbildningen vid de tre tillfällen som 
den nationella referensgruppen träffats i Skolverkets lokaler. Träffarna fortsätter 
under 2011. 

6. CFL:s ledning fortsätter att bevaka utvecklingen av yrkesutbildningar för vuxna. 
Under 2010 startades ytterligare en grupp inom Vindkraftsutbildningen. Dessutom 
startades ett antal Yrkesvuxkurser under 2010. 

 

5.1 Åtgärder för ökad måluppfyllelse under 2011 
I samband med personalkonferenser, arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten har följande 
åtgärder för ökad måluppfyllelse beslutats: 
 
För att öka vår kunskap om bemötande och för att ytterligare förbättra våra 
utvärderingsrutiner har en tjänst skapats i form av visstidsanställning under våren 2011.  
 
Inom Hälsingevux provas under våren 2011 ett gemensamt, webbaserat utvärderingsverktyg.  
 
Inom CFL har Ann-Sofie Gustafsson startat en grupp som arbetar för att ytterligare utveckla 
våra egna utvärderingsverktyg och rutiner. 
 
Adobe Connect införs som ett komplement till First Class inom vuxenutbildningen. 
 
Inom arbetsmarknadsutbildning med Sfi (AUB) kommer Söderhamn att erbjuda 
yrkesutbildning inom Svets och CNC, Restaurang samt Yrkesförarutbildning. Målet är att 
korta tiden för nyanlända och invandrare till yrke och integration. 
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6. Bilagor 
Bilaga 1.  Utvärdering av grundläggande vuxenutbildning  
 
Genom elevenkäter, rektors iakttagelser och intervjuer med vuxenelever, 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. Satsningen på att utveckla det flexibla lärandet är framgångsrikt och de 
studerande visar hög nöjdhetsgrad med lärares tillgänglighet och vilja att ge stöd. 
Nedanstående enkätutdrag är en del av elevens ansvar och delaktighet för att förbättra 
undervisningen.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 utdrag ur våra 
enkäter utgör en del av skolledningens underlag för att bedöma de studerandes grad av 
nöjdhet med utbildningen på CFL vår- och hösttermin 2010: 
 
 
Vårterminen 2010 Grundläggande vuxenutbildning 
 
I hur hög grad överensstämmer utbildningen med dina förväntningar?  
Mycket bra, MVG  27%    
Bra, VG   47% 
Ganska bra, G  26% 
Mindre bra, IG   
I hur hög grad överensstämmer utbildningen med dina förväntningar?  
Ht. 2010 
Mycket bra, MVG  20%    
Bra, VG   60% 
Ganska bra, G  20% 
Mindre bra, IG  0 
 
I hur hög grad har du fått den hjälp du behöver av dina lärare? 

Vt 2010 HT 2010 
Mycket hög, MVG  47 55% 
Hög, VG   42 35% 
Ganska hög, G  11 10%   
Alltför lite hjälp, IG  0 0  
I hur hög grad trivs du med dina studiekamrater 
Mycket bra, MVG  10 45%  
Bra, VG   58% 30%  
Ganska bra, G  32 15% 
Mindre bra, IG  0 10% 
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Hur nöjd är du med ditt schema?Vt 2010 HT 2010 
Mycket nöjd, MVG  32% 42%  
Nöjd, VG   63 % 47%   
Ganska nöjd, G  5 % 10%  
Mindre nöjd, IG   0  
  
Har läraren/lärarna informerat dig om hur du ligger till betygsmässigt? 
Ja, en gång   39% 33%   
Ja, mer än en gång per termin 28% 44%  
Nej   33% 22% 
  
Hur nöjd är du med utbildningen?  
Mycket nöjd, MVG  25% 40%  
Nöjd, VG   70% 35%                                                                
Ganska nöjd, G  5% 20%     
Mindre nöjd, IG  0 5%                      
 
 Bilaga 2 Gymnasiekurser 
 
Som vi påpekat redan i tidigare kvalitetsredovisning så visar analyser 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.  
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 vår- och hösttermin 2010: 
 
Vårterminen 2010 
 
Hur väl blev du informerad om de kurser du läser? 
Mycket bra, MVG   19%   
Bra, VG    48% 
Ganska bra, G   58% 
Mindre bra, IG   0   
Tycker du att du hamnade på rätt nivå i det ämne eller de ämnen som du 
läste?    
JA    83% 
NEJ    17% 
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1Hur väl blev du informerad om den studietakt som råder vid 
vuxenutbildningen? 
Mycket bra, MVG   10% 
Bra, VG    43% 
Ganska bra, G   40% 
Mindre bra, IG   7%  
   
Hur väl blev du mottagen som studerande? 
Av vägledningsenheten   Av lärarna 
MVG      32%   MVG 55% 
VG 45%   VG 30% 
G 20%   G 15% 
IG 3%   IG 0 
2Hur nöjd är du med det stöd du får från vårt mediatek? 
Mycket nöjd, MVG  10%  
Nöjd, VG   26%  
Ganska nöjd, G  54%  
Mindre nöjd, IG  10 
 
Kommentar: Vi har bara ekonomi för att bemanna en halvtid, vilket kan påverka resultatet i 
mätningen. Synpunkter från såväl lärare som studerande bidrog till att vi beslöt att flytta 
mediateket till Ljusgården under hösten 2009. Mediateket har sedan fungerat bättre med en 
lugnare studiemiljö och god tillgång till datorstöd för de studerande. 
     
Vad tycker du om arbetssätten som används? 
                          För mycket          Lagom     För Lite 
Lärargenomgången                  17%           21%                16%                            
Grupparbeten                                     4%                     23%             16% 
Datorövningar     13%           17%                53% 
3Gemensamma diskussioner 22%           21%             11%       
Eget arbete   43%           18%            5% 
4I hur hög grad överensstämmer utbildningen med dina förväntningar? 
Mycket bra, MVG  29%  
Bra, VG   31%  
Ganska bra, G  37%  
Mindre bra, IG  3%  
 
 
 
1I hur hög grad har du fått den hjälp du behöver av dina lärare? 
                                                 
1 En har valt att inte svara 
2 5 har valt att inte svara 
3 2 har valt att inte svara 
4 En har valt att inte svara 
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Mycket hög, MVG  47%  
Hög, VG   42%  
Ganska hög, G  10%    
Alltför lite hjälp, IG  0    
2I hur hög grad trivs du med dina studiekamrater 
Mycket bra, MVG  10%  
Bra, VG   58%   
Ganska bra, G  32%  
Mindre bra, IG  0  
3Hur nöjd är du med ditt schema? 
Mycket nöjd, MVG  32%   
Nöjd, VG   63%    
Ganska nöjd, G  5%   
Mindre nöjd, IG  0  
4Har läraren/lärarna informerat dig om hur du ligger till betygsmässigt? 
Ja, en gång    39%   
Ja, mer än en gång per termin  28%   
Nej    33% 
  
5Hur nöjd är du med utbildningen?  
Mycket nöjd, MVG   25%   
Nöjd, VG    70%                                               
Ganska nöjd, G   5%        
Mindre nöjd, IG   0                      
 
 
Höstterminen 2010 
 
Hur väl blev du informerad om de kurser du läser? 
Mycket bra, MVG   26%   
Bra, VG    52% 
Ganska bra, G   22% 
Mindre bra, IG   0   
6Tycker du att du hamnade på rätt nivå i det ämne eller de ämnen som du 
läste?    
JA    91% 
NEJ    9% 
 

                                                                                                                                                         
1 2 har valt att inte svara 
2 1 har valt att inte svara 
3 1 har valt att inte svara 
4 2 har valt att inte svara 
5 1 har valt att inte svara 
6 1 har valt att inte svara 
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1Hur väl blev du informerad om den studietakt som råder vid 
vuxenutbildningen? 
Mycket bra, MVG   26% 
Bra, VG    39% 
Ganska bra, G   17% 
Mindre bra, IG   17%  
   
Hur väl blev du mottagen som studerande? 
Av vägledningsenheten  2Av lärarna 
MVG      38%  MVG 55% 
VG 48%  VG 35% 
G 14%  G 5% 
IG 0  IG 5% 
3Hur nöjd är du med det stöd du får från vårt mediatek? 
Mycket nöjd, MVG  18%  
Nöjd, VG   53%  
Ganska nöjd, G  29%  
Mindre nöjd, IG  0 
 
Kommentar: Under stor del av hösten stördes verksamheten av den omflyttning som pågick. 
När allt var på plats i Mediateket blev inställningen mer positiv till verksamheten såväl bland 
studerande som personal. I dagsläget har vi nått målet att få en lugn och fungerande 
studieplats i Mediateket.  
   
Vad tycker du om arbetssätten som används? 
                            För mycket         Lagom     För Lite 
4Lärargenomgången  24%           20%                13%                  
5Grupparbeten                                           8%           18%            38% 
6Datorövningar     15%           20%                13% 
7Gemensamma diskussioner 15%                         20%            25% 
8Eget arbete   38%                      20%            13% 
           
 
 
 
 

                                                 
1 1 har valt att inte svara 
2 2 har valt att inte svara 
3 5 har valt att inte svara 
4 2 har valt att inte svara 
5 2 har valt att inte svara 
6 2 har valt att inte svara 
7 2 har valt att inte svara 
8 2 har valt att inte svara 
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1I hur hög grad överensstämmer utbildningen med dina förväntningar? 
Mycket bra, MVG  18%  
Bra, VG   55%  
Ganska bra, G  27%  
Mindre bra, IG  0  
 
2I hur hög grad har du fått den hjälp du behöver av dina lärare? 
Mycket hög, MVG  32%  
Hög, VG   45%  
Ganska hög, G  23%    
Alltför lite hjälp, IG     
 
3I hur hög grad trivs du med dina studiekamrater 
Mycket bra, MVG  41% 
Bra, VG   36% 
Ganska bra, G  18% 
Mindre bra, IG  5% 
 
4Hur nöjd är du med ditt schema? 
Mycket nöjd, MVG  27%   
Nöjd, VG   45%    
Ganska nöjd, G  27%   
Mindre nöjd, IG  0 
 
5Har läraren/lärarna informerat dig om hur du ligger till betygsmässigt? 
Ja, en gång   52%    
Ja, mer än en gång per termin 14%    
Nej   33%   
 
Hur nöjd är du med utbildningen?  
Mycket nöjd, MVG  22%    
Nöjd, VG   50%                                                
Ganska nöjd, G  27%         
Mindre nöjd, IG  0                       
 
 
 
 

                                                 
1 1 har valt att inte svara 
2 1 har valt att inte svara 
3 2 har valt att inte svara 
4 4 ogiltiga svar flera kryss på samma fråga 
5 1 har valt att inte svara 



 

  21 

Bilaga 3. Redovisning av kostnader per helårsplats inom CFL:s 
verksamheter 

Verk.kod Verksamhet Nettokostnad 
Antal 
elever Kostn/elev   

            
63xx Särvux  adm+undervisn 845 549 20 42 277   

6651 
Gymn.undervisning vux =  646 elever 
motsvarande 257 helårsplatser 

 
7 389 319 257 28 752   

6652 SFI 1 606 779 147 10 930   

6654 
Grundläggande vux = 154 elever motsvarande 
52 helårsplatser 1 616 849 52 31 093   

  Summa per elev 11 458 496 476 24 072   
            

6600 

Komvux adm, här ryms rektors lön och 50% 
bibliotekarie samt övriga administrativa 
kostnader, hyra och städ 1 189 200       

Totalsumma per 
elev inkl adm   12 647 696 476 26 571   
            
Kommentar: kostnad per elev för grundläggande vuxenutbildning och gymnasiekurser räknas ut genom att den 
sammanlagda studiepoängen för året delas med 800 poäng. Då får man antalet helårsstuderande och 
den siffran delas sedan med nettokostnaden för verksamheten. 
När det gäller Särvux och Sfi har det faktiska antalet inskrivna elever dividerats med nettokostnaden. 
För att få en så korrekt bild som möjligt har den administrativa netto kostnaden för vuxenutbildningen räknats med och då 
får vi en kostnad på 26571 för vuxenutbildningen i Söderhamn.  

 

Bilaga 4. Antal kursavbrott 1 månad efter terminsstart 
                    Vt-10 Ht-10 
Gy vux 184 86   
Grundvux   30 17 
Op vux    6   3  
Totalt 220 106 
 
Kommentar: Antalet avbrott inom gymnasiekurser förefaller högt. Orsakerna kan variera. 
Flertalet av gymnasiekurserna bedrivs på distans inom Hvux, vilket av tradition har visat sig 
vara svårare att genomföra än om man läser reguljärt. Vi ser också en trend där många 
studerande anmäler sig till kurser, men aldrig dyker upp, vilket i sin beror på att man fått 
arbete eller flyttat från kommunen.  
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Bilaga 5 Redovisning av betygstatistik för Grundvux, 
Gymnasiekurser, Särvux och SFI 
Betygsstatistik 
Grundvux 2010 

                      

                        
      Betyg               Summa

Kurs    IG    G   VG    MVG   betyg

        %   %   %   %   
                        
EN1050, Engelska     0 0,0 11 68,8 5 31,3   0,0 16

                        
MA1050, Matematik     0 0,0 14 87,5 2 12,5   0,0 16

                        
SH1050, Samhällskunskap     0 0,0 1 100,0   0,0   0,0 1

                        
SV1050, Svenska     0 0,0 2 50,0 2 50,0   0,0 4

                        
SVA1050, Svenska som 
andraspråk 

    0 0,0 23 85,2 4 14,8   0,0 27

Totalt   0   51   13   0  64

            
            
Betygsstatistik Gy 
2010 

                      

      Betyg               Summa

Kurs  
  

Gy-
poäng 

IG    G   VG    MVG 
  

betyg

        %   %   %   %   
                        
DAA1201, Datorkunskap   50 3 7,7 17 43,6 17 43,6 2 5,1 39

                        
EN1201, Engelska A   100 5 13,9 18 50,0 9 25,0 4 11,1 36

                        
EN1202, Engelska B   100 2 6,7 18 60,0 5 16,7 5 16,7 30

                        
EN1203, Engelska C   100   0,0 1 100,0   0,0   0,0 1

                        
FE1202, Företagsekonomi A   50 3 8,1 16 43,2 12 32,4 6 16,2 37

                        
FE1203, Företagsekonomi B   150 2 13,3 4 26,7 7 46,7 2 13,3 15

                        
FR1301, Moderna språk, steg 1   100   0,0   0,0 4 44,4 5 55,6 9

                        
FR1302, Moderna språk, steg 2   100   0,0 2 33,3   0,0 4 66,7 6
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FR1303, Moderna språk, steg 3   100   0,0   0,0   0,0 5 100,0 5

                        
FR1304, Moderna språk, steg 4   100   0,0   0,0   0,0 6 100,0 6

                        
GE1201, Geografi A   100 2 18,2 4 36,4 2 18,2 3 27,3 11

                        
GE1202, Geografi B   50   0,0   0,0 1 100,0   0,0 1

                        
HI1201, Historia A   100 3 6,8 14 31,8 13 29,5 14 31,8 44

                        
MA1201, Matematik A   100 4 9,1 29 65,9 7 15,9 4 9,1 44

                        
MA1202, Matematik B   50 19 35,2 23 42,6 9 16,7 3 5,6 54

                        
MA1203, Matematik C   100 1 5,9 4 23,5 10 58,8 2 11,8 17

                        
MA1204, Matematik D   100   0,0 3 50,0 3 50,0   0,0 6

                        
MA1205, Matematik E   50 1 20,0 4 80,0   0,0   0,0 5

                        
RE1201, Religionskunskap A   50 15 44,1 11 32,4 6 17,6 2 5,9 34

                        
RK1203, Rättskunskap   50 1 4,0 6 24,0 9 36,0 9 36,0 25

                        
SH1201, Samhällskunskap A   100 12 32,4 15 40,5 3 8,1 7 18,9 37

                        
SH1202, Samhällskunskap B   100 3 23,1 6 46,2 2 15,4 2 15,4 13

                        
SV1201, Svenska A   100 9 23,7 19 50,0 6 15,8 4 10,5 38

                        
SV1202, Svenska B   100 6 13,0 22 47,8 9 19,6 9 19,6 46

                        
SVA1201, Svenska som 
andraspråk A 

  100 2 15,4 7 53,8 3 23,1 1 7,7 13

                        
SVA1202, Svenska som 
andraspråk B 

  100
  

0,0 5 71,4 1 14,3 1 14,3 7

Totalt   2300 93   248   138   100  579

            
            
Betygsstatistik 
Särvux 2010 

                      

      Betyg               Summa

Kurs  
  

Gy-
poäng 

IG    
G 

  VG    MVG   
  

        %   %   %   % betyg

                        
DAA1150, Datorkunskap   50   0,0 1 50,0 1 50,0   0,0 2
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MA1150 Matematik   50   0,0 1 100,0   0,0   0,0 1

                        
SV1150 Svenska   50   0,0 1 33,3 2 66,7   0,0 3

Totalt   150    3   3     0 6

Fyra elever på 
träningsskolan har fått intyg            
       
            
            
Betygsstatistik SFI 
2010 

                      

                        
      Betyg               Summa

Kurs  
  

Gy-
poäng 

IG    G 
  

VG    MVG   
  

        %   %   %   % betyg

                        
SFI3071, kurs A   0   0,0 27 100,0   0,0   0,0 27

                        
SFI3072, kurs B   0   0,0 32 72,7 12 27,3   0,0 44

                        
SFI3073, kurs C   0   0,0 36 78,3 10 21,7   0,0 46

                        
SFI3074, kurs D   0   0,0 33 84,6 6 15,4   0,0 39

Totalt   0    128   28     0 156

            

Bilaga 6. Länstyrelsens redovisning av extra statliga pengar  
Utbetalning av extra statlig ersättning (20 000 kr)            

  2008 2009 2010
Total 

ant Total kr  
Söderhamn 31 23 21 75 1 500 000  
Bollnäs 30 10 0 40 800 000  
Gävle 16 3 0 19 380 000  
Nordanstig   9 5 14 280 000  
Hudiksvall   3 0 3 60 000  
Ljusdal   3 0 3 60 000  
Ockelbo   3 0 3 60 000  
Hofors   1 0 1 20 000  
Ovanåker   0 0 0 0  
Sandviken   0 0 0 0  
  77 55 26 158 3 160 000  
            
Söderhamn i procent: 40% 42% 81% 47% 47%  
Källa: Robert Larsson, Länsstyrelsen Integration Gävleborg. 
Siffrorna sträcker sig fram till september 2010. Vi har alltså hunnit få in ytterligare   
pengar från oktober till december. Kommentar: genom strikta administrativa rutiner i 
samarbete med IME och genom att erbjuda 27 timmar lärarledda aktiviteter har vi lyckats 
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mycket bra när det gäller att under 12 månader få eleverna på SFI nå godkänt betyg på två 
nivåer B,C eller C,D nivåerna. Vi har arbetat med en holistisk syn på vuxnas lärande och 
kompletterat traditionell SFI-verksamhet med friskvårdsaktiviteter, datakunskap, 
simundervisning, matlagning m m 
 
Bilaga 7. Redovisning av Yrkesvuxutbildning för 2010 
 
I Hälsingland samverkar kommunerna vad gäller det nationella  projektet 
YRKESVUX, yrkesutbildning på gymnasienivå för vuxna.  Satsningen har hittills varit 
lyckad och vi har kunnat erbjuda en mängd olika yrkesutbildningar, flera i samverkan 
med lokala arbetsgivare. Under 2010 har Söderhamn redovisat  91 275 genomförda 
verksamhetspoäng inom Yrkesvux. Totalt innebär det under 2010 att ca 150 
personer, helt eller delvis, fått sin utbildning genom Yrkesvux satsningen. 
Nedan följer en statistik över antalet yrkesvuxkurser i landskapet. Cfl samarbetar 
med övriga hälsingekommuner när det gäller Yrkesvuxkurser. 
 
 
1.  Ange med siffror det totala antalet  
person som ingår i uppföljningen: Hälsingland Bo Hu Lj No Ov Sö

 924 208 263 79 115 111 148

 
 
        

        
2. Ålder        

 Ange antal personer som är Hälsingland Bo Hu Lj No Ov Sö
Yngre än 19 år 31 1 24 0 6 0 0
20-24 år 315 97 75 24 33 34 52
25-29 år 198 36 55 19 26 20 42
30-34 år 95 25 25 8 15 9 13
35-44 år 160 32 54 13 15 26 20
45-54 år 101 14 27 15 16 12 17
55-59 år 16 3 3 0 4 2 4
60 år eler äldre 8 0 0 0 0 8 0
Om ni saknar uppgiften, ange i så fall för hur många 0 0 0 0 0 0 0
Summa deltagare 924 208 263 79 115 111 148

 

 
 
 
 
       

3. Kön Hälsingland Bo Hu Lj No Ov Sö

Ange antal personer som är         
Kvinnor 664 146 176 62 96 74 110
Män 260 62 87 17 19 37 38
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4. I vilket geografiskt område är de studerande födda?  Hälsingland Bo Hu Lj No Ov Sö
I Sverige 730 156 175 66 103 104 126
Utanför Sverige men inom Europa 44 8 8 1 8 4 15
Utanför Europa 144 43 80 7 4 3 7
Om ni saknar uppgiften, ange i så fall för hur många 6 1 0 5 0 0 0
 924       
        
        
        
        

DELTAGANDE I YRKESVUX        
        
5. I vilket yrke/ämnesområde har de studerande deltagit ?        
        

Ange det totala antalet personer som har deltagit i  Hälsingland Bo Hu Lj No Ov Sö
Barn och Fritid 6 0 5 0 0 0 1
Medie 21 6 0 1 0 14 0
Omvårdnad 452 107 143 41 26 27 108
Bygg 12 0 8 2 0 0 2
El 19 7 4 2 0 1 5
Energi 0 0 0 0 0 0 0
Fordon 5 1 3 0 0 0 1
Handel och administration 43 9 11 2 8 6 7
Hantverk 5 3 0 0 0 0 2
Hotell och restaurang 12 1 8 2 0 0 1
Industri 4 0 1 1 0 0 2
Livsmedel 4 0 0 0 4 0 0
Naturbruk 7 3 2 0 2 0 0
Svenska/Svenska som andraspråk 42 9 3 4 14 12 0
Matematik 71 13 7 14 21 16 0
Engelska 39 6 3 5 17 8 0
Övriga teoretiska kurser 91 19 3 5 21 24 19
Orienteringskurser 91 24 62 0 2 3 0

 924 208 263 79 115 111 148
        
        
        
        

 Hälsingland Bo Hu Lj No Ov Sö
6. Hur många personer har deltagit i allmän  
orienteringskurs 140 24 52 3 32 26 3
               
7. Hur många personer har deltagit i orienteringskurs  
i yrkessvenska 11 0 0 10 0 0 1
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SYSSELSÄTTNING        
        
8.  Sysselsättning före Yrkesvux        

 Hälsingland Bo Hu Lj No Ov Sö
Ange antal personer som var        
Heltidsanställd 136 58 18 8 18 30 4
Deltidsanställd 97 3 42 18 24 5 5
Egen företagare 5 2 0 0 1 2 0
Studerande inom kommunal vuxenutbildning 216 77 45 14 12 10 58
Studerande i annan skolform 144 40 86 1 5 4 8
Annan sysselsättning(ex arbetssökande, sjukskriven, 
 föräldraledig mm) 297 22 71 19 55 60 70
Om ni saknar uppgiften, ange i så fall för hur  
många personer 29 6 1 19 0 0 3
               924             
        
9. Avslutat yrkesvux?        
        

Ange antal personer som  Hälsingland Bo Hu Lj No Ov Sö
har avslutat/avbrutit deltagandet i yrkesvux 373 86 122 33 56 28 48
fortfarande deltar i yrkesvux 547 120 141 46 59 83 98
Om ni saknar uppgiften, ange i så fall  för  hur många 4 2 0 0 0 0 2
 924       

      

 
 
 
 
 
 
  

10. Sysselsättning efter yrkesvux        
        

Ange antal personer som är  Hälsingland Bo Hu Lj No Ov Sö
Heltidsanställd 74 17 18 4 20 7 8
Deltidsanställd 52 15 11 7 11 4 4
Egen företagare 8 3 0 0 1 2 2
Studerande inom kommunal vuxenutbildning 55 2 23 1 5 2 22
Studerande i annan skolform 82 26 42 5 1 6 2
Annan sysselsättning(ex. arbetssökande, sjukskriven, 
 föräldraledig mm) 81 15 23 10 16 7 10
Uppgift kommer att lämnas vid nästa uppföljning 0 0 0 0 0 0 0
Om ni saknar uppgiften, ange i så fall för hur  
många personer 21 8 5 6 2 0 0
Summa 373 86 122 33 56 28 48
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11. Är sysselsättningen relaterad till det yrkesområde 
som de studerande har deltagit i? Hälsingland Bo Hu Lj No Ov Sö 
Ange antal personer med         
sysselsättning relaterad till yrkesområdet 96 22 27 10 17 6 14
sysselsättning ej  relaterad till yrkesområdet 235 56 77 9 37 22 34
Uppgift kommer att lämnas vid nästa uppföljning,  
ange i så fall för hur många 17 0 16 1 0 0 0
Om ni saknar uppgiften, ange i så fall för hur 
många personer 25 8 2 13 2 0 0
 373 86 122 33 56 28 48

FINANSIERING AV STUDIER        

        
12. Ange huvudsaklig finansiering         
        
Ange antal personer som har Hälsingland Bo Hu Lj No Ov Sö 
Studiemedel från CSN 601 143 160 48 75 45 130
Bibehållen lön från arbetsgivare 83 19 37 2 25 0 0
Aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande 29 3 10 2 1 13 0
Annan finansiering 159 35 56 12 3 53 0
Om ni saknar uppgiften, ange i så fall för 
 hur många personer 52 8 0 15 11 0 18
                924             
        
        

 
Kvalitetsgruppen vid vuxenutbildningen på CFL 
Sammanställt av Dan Jonsson 2011-03-11 
Godkänd av nämnden 2011-04-26 


