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Sammanfattning 

Nämndmål och uppdrag 

Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. En sammanvägd bedömning av 
nämndmålen är att de uppfylls då de planerade aktiviteterna pågått enligt plan, och att de indikatorer som finns visar 
goda resultat. 

Tryggheten i förskola och skola har förbättrats precis som elevresultaten som visar att meritvärdet i årskurs 9 har 
höjts, fler elever klarar kunskapskraven i alla ämnen och fler blir behöriga till yrkesförberedandeprogram på 
gymnasiet. 

Tillsammans med tekniska förvaltningen har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört ett pilotprojekt på två 
förskolor, för att pröva hur en ombyggnation kan stödja rektors möjlighet att genomföra organisationsförändringar 
som leder till minskade barngrupper. Pilotprojekten har fallit väl ut och ombyggnadnationerna har skapat 
förutsättningar för att minska barngruppernas storlek betydligt. De slutliga effekterna på förskoleorganisationen och 
arbetssättet kommer att utvärderas av förvaltningen i samarbete med verksamheterna under våren 2020. 

Viktiga händelser/framtida utmaningar 

Den 1 mars 2019 blev Solna stad ett sammanhållet område för både förskolor och skolor. Orsaken till förändringen 
är att förvaltningen sett att uppdelning i områden inte lett till önskade resultat, utan istället bidragit till att 
likvärdigheten mellan skolor och förskolor försämrats. Rektorernas i förskola, grundskola och gymnasium arbete 
leds av en gemensam skolchef. Skolchefen ansvarar för att bevaka och arbeta för att de nationella målen och att 
skollagens krav uppfylls i verksamheterna. 

Från höstterminen 2019 ansvarar barn- och utbildningsförvaltningen över fritidshemsverksamheten för elever i 
årskurs 4-6. Lokalerna har anpassats för verksamheten med fokus på effektivt lokalutnyttjande, god ventilation och 
goda ljusförhållanden, nya ytskikt, brand- och utrymning, tillgänglighet samt en säker skolmiljö. Varje berörd skola 
har arbetat med hur fritidsverksamheten för mellanstadiet ska bedrivas och organiseras framöver. En viktig 
gemensam satsning är att läxläsning införs på samtliga fritidshem. 

Det råder redan i dag brist på utbildad personal inom förskolans och skolans område. Barn och unga ökar i en takt 
där bristen inte matchar antalet som utbildar sig inom dessa områden. Därför finns det behov av att tänka nytt. På 
nationell nivå görs insatser för att få fler att utbilda sig till lärare och för att få alla de utbildade lärare som finns men 
som inte är verksamma, att komma tillbaka. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver arbeta med frågan lokalt. 

Ekonomi 

Avvikelsen för periodens nettokostnad beror till störst del på högre personalkostnader, högre kostnader för 
tilläggsbelopp och kostnader för placeringar på specialskolor. Prognosen visar att personalkostnaderna kommer att 
minska under andra halvåret då verksamheten under våren arbetat med att anpassa antalet platser och organisation 
utifrån behoven. 

Årsprognosen för nämnden pekar på ett underskott om 10 mkr. Prognosen är fortfarande osäker då rörligheten av 
barn och elever fortfarande är stor och höstens volymer ännu inte är avstämda. Åtgärder för att minska kostnaderna 
för tilläggsbelopp och placeringar på specialskolor har vidtagits men förväntas ge effekt först läsåret 2020/21. 

Utfallet och helårsprognosen för investeringar visar på något lägre kostnader än budgeterat på grund av ändrade 
redovsningsregler i staden gällande datorer. 

Nämndens ansvarsområden 

Den politiska organisationen i Solna stad har förändrats efter valet. Den tidigare barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet har övergått i en skolnämnd och en barn- och förskolenämnd har också inrättats. 

Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk 
utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna grundskoleverksamheter eller 
genom att föräldrar väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar 
även för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan utbildningen 
antingen ske vid Solna gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnasium. I nämndens ansvarsområde 
ingår också ungdomsmottagningen. 

Barn- och förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där omsorg, 
lek och lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna 
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förskoleenheter eller genom att föräldrar väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi. 

Viktiga händelser 

Organisation 

Rektorernas arbete i förskola, grundskola och gymnasium leds av en gemensam skolchef. Skolchefen ansvarar för att 
bevaka och arbeta för att de nationella målen och att skollagens krav uppfylls i verksamheterna. Den 1 mars 2019 
blev Solna stad ett sammanhållet område för både förskolor och skolor. Orsaken till förändringen är att 
förvaltningen sett att uppdelning i områden inte lett till önskade resultat, utan istället bidragit till att likvärdigheten 
mellan skolor och förskolor försämrats. 

Från den 1 juli 2019 benämns förskolechefer rektorer. 

Under 2018 hade kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behoven av kommunal service fram till 2030. 
Stadsledningsförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen sett över och brutit ner behovet 
av platser per område och gjort en skolplanering. I södra Solna kommer behovet av skolplatser kunna mötas av den 
nya skolan i Huvudsta, som planering pågår för. När den nya Huvudstaskolan står färdig 2022, får Granbackaskolan 
ett fokus på grundskola från förskoleklass till årskurs 3. För norra Solna finns ett behov av att anpassa skolplatserna 
till var behoven finns. Genom att tillskapa en högstadieskola i Bagartorp och göra om stadieindelningen på 
Bergshamraskolan från förskoleklass till årskurs 6 anpassas platserna till behoven. På Bergshamraskolan görs en 
satsning på att bygga upp nya skolplatser för elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten kommer att vända sig till 
elever från förskoleklass till årskurs 6. 

Sedan höstterminen 2019 erbjuder Skytteholmsskolan fotbollsprofil för elever i högstadiet med en första 
fotbollsklass i årskurs 7. En klass startar varje nytt läsår, för att på sikt ha en fotbollsklass i varje årskurs (7-9). 

Förvaltningen har tagit fram nya anvisningar och rutiner för ansökningsprocessen för tilläggsbelopp i förskola, 
grundskola och gymnasieskola. Syftet med de nya rutinerna är att möta kraven i skollagen, så att prövningen av 
tilläggsbelopp sker på ett likvärdigt sätt, oavsett om det är en ansökan från en fristående eller kommunal verksamhet. 
Likaså har rutiner för köp av externa placeringar i fristående resursskolor setts över och förtydligats med vilka 
underlag/dokumentation som krävs för beslut om en eventuellt högre ersättning för skolplaceringen. I detta arbete 
har det även identifierats ett behov av att stärka arbetet med särskilt stöd i de kommunala verksamheterna och en 
specialpedagog har rekryterats för att kunna stötta verksamheterna i detta utvecklingsarbete. 

Lärmiljö 

Från höstterminen 2019 bedriver barn- och utbildningsförvaltningen över fritidshemsverksamheten för elever i 
årskurs 4-6 på alla skolor. Lokalerna har anpassats för de verksamheter som inte redan haft fritidshem i skolan med 
fokus på effektivt lokalutnyttjande, god ventilation och goda ljusförhållanden, nya ytskikt, brand- och utrymning, 
tillgänglighet samt en säker skolmiljö. Varje berörd skola har arbetat med hur fritidsverksamheten för mellanstadiet 
ska bedrivas och organiseras framöver. En viktig gemensam satsning är att läxläsning införs på samtliga fritidshem. 

För att lokalerna bättre ska passa framtida behov och möjliggöra för fyrparallella årskurser, har Råsundaskolans 
klass- och fritidsrum renoverats för årskurs f-3. Lokalerna på Skytteholmsskolans högstadium ytskiktsrenoverades 
under sommaren 2019. 

Tillsammans med tekniska förvaltningen har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört ett pilotprojekt på två 
förskolor, Tunet och Rågen, för att pröva hur en ombyggnation kan stödja rektors möjlighet att genomföra 
organisationsförändringar som leder till minskade barngrupper. Pilotprojekten har fallit väl ut och 
ombyggnadnationerna har skapat förutsättningar för att minska barngruppernas storlek betydligt. Arbetet med att 
organisera verksamheten fortsätter under hösten på respektive förskola. De slutliga effekterna på 
förskoleorganisationen och arbetssättet kommer att utvärderas av förvaltningen i samarbete med verksamheterna 
under våren 2020. 

Kompetens 

I december 2018 träffade barn- och utbildningsnämnden en överenskommelse med Skolverket om ett samarbete 
genom Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Under våren har en arbetsgrupp på central förvaltning samt 
två av kommunens skolor, Tallbackaskolan och Skytteholmsskolan arbetat tillsammans med två processtödjare från 
Skolverket för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledarutvecklingsprogram har pågått sedan augusti 2018 och avslutades i juni 
2019. Programmet var utformat för biträdande rektorer i förskola och skola samt andra personer med ledaruppdrag 
inom organisationen och totalt 21 deltagare genomförde programmet. Syftet med programmet var att höja 
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kompetensen inom olika HR-relaterade frågor och ge god kännedom om de arbetssätt och de förväntningar Solna 
stad har på ledare inom organisationen, samt att skapa nätverk inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Under läsåret har alla matematik- och NO lärare i årskurs 4–9 gått en utbildning i programmering. Utbildningen har 
varit uppskattad och i stort sett alla deltagande lärare uppger att de nu kan undervisa i enlighet med läroplanens nya 
tillägg gällande digitalisering. 

Den nya läroplanen för förskolan trädde i kraft den 1 juli 2019. Under våren arbetade alla förskolor med att 
implementera den utifrån fem områden: grundläggande värden och uppdrag, en likvärdig utbildning, 
kommunikation, arbetssätt och skapande samt mål och riktlinjer med syftet att alla medarbetare i förskolan ska ha 
god kännedom om läroplanen och kunna undervisa utifrån den i det dagliga arbetet. 

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger i Solna 
stads förskolor en utbildning i ABC (Alla Barn i Centrum). Under våren fick även alla rektorer i förskolan och 
biträdande förskolerektorer en anpassad kurs i ABC med syftet att ge dem kunskap i metoden så att de bättre ska 
kunna följa upp arbetet och säkerställa att arbetet bibehålls i verksamheten. 

Arbetet med att förbättra kvaliteten i förskolan har fortsatt. Alla förskolor har arbetat med kvalitetsbegreppet och 
har tillsammans med central förvaltning arbetat fram vad kvalitet i rutinsituationer innebär i Solna stads förskolor. 
Vid uppstarten i augusti genomförde rektorerna en workshop på temat kvalitet i förskola utifrån vad de som 
rektorer behöver göra för att kvalitet ska uppstå i varje rutinsituation. Ett gemensamt material har tagits fram från 
dessa workshops vilket ska delges alla pedagoger. Uppföljning av arbetet kommer att ske i det fortsatta systematiska 
kvalitetsarbetet för att säkerställa att rektorerna fortsätter hålla arbetet med kvalitet i rutinsituationer levande och att 
den stora satsning som nu gjorts lever vidare. 

Som en del av strategin för att öka kvaliteten i förskolan görs fortsatta satsningar på att utveckla barnhälsoteamen. 
Stadens förskolepedagoger erbjuds s.k. öppen handledning som ett komplement till barnhälsoteamen för att på ett 
lättillgängligt sätt ge det stöd och hjälp som behövs i den dagliga verksamheten. 

Central förvaltning har haft utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och problemskapande 
beteende för pedagoger i både kommunala och fristående förskolor, med syftet att bredda kompetensen och bättre 
kunna möta alla barn i förskolan. Utbildningsinsatsen fortsätter under hösten 2019 både i förskolan och 
grundskolan. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i 
årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter 
och relevanta mått. Målen bedöms enligt: 

  Målet uppfylls i år 

   Målet uppfylls till stor del i år 

   Målet uppfylls delvis i år 

  Målet uppfylls inte i år 

En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 

Nämndmål 

 Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola. 

 Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola har god läsförståelse. 

 Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet. 

 Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. 
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Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till 

förskoleklass/skola. 

 Målet uppfylls i år 

Årets brukarundersökning visar att 90 procent av föräldrarna upplever att deras barn är trygga på förskolan, vilket är 
i nivå med föregående år. Det visar att det goda arbetet för att göra barnen trygga i förskolan, håller i sig. En 
sammanvägd bedömning av målet är att det uppfylls då de planerade aktiviteterna pågått enligt plan, och att de 
utvärderingar som gjorts visar goda resultat. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Stötta rektorer i förskola i att organisera sig för kvalitet. 

 Fortsätta värdegrundsarbetet med fokus på bemötande. 80 pedagoger i förskolan utbildas varje termin i 
ABC (Alla Barn i Centrum). 

 Fortsätta utveckla rollen som förste förskollärare. 

 Utveckla den pedagogiska dokumentationen med stöd av digitala verktyg. 

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger i Solna 
stads förskolor en utbildning i ABC (Alla Barn i Centrum). ABC i förskolan har fokus på förhållningssätt och 
värdegrundsarbete. Det handlar om positiv förstärkning av barnens beteenden och ger pedagogerna stöd att se sin 
egen roll. Utbildningen bygger på forskning kopplat till förhållningssätt och pedagogerna får med sig en verktygslåda 
som de kan använda i arbetet med barnen i förskolan. Utvärderingarna som gjorts visar att pedagogerna har 
förändrat sitt bemötande och antalet tillsägelser (riskfaktorer) i förskolan har minskat vilket leder till att antalet 
skyddsfaktorer ökar i form av exempelvis beskrivande beröm och uppmuntran vilket leder till tryggare barn. 

Förvaltningen har under året genomfört ett arbete om kvalitet i förskola genom att träffa personal på alla stadens 
förskolor. Pedagogerna har fått en kort föreläsning om kvalitetsbegreppet för att sedan tillsammans i arbetslagen 
diskutera kvalitet i rutinsituationer under en dag i förskolan. Arbetet har resulterat i en bok som alla pedagoger i 
förskolan ska få samt att den ska delas ut till alla nyanställda i förskolan. 

Rollen som förste förskollärare har utvärderats tillsammans med ansvariga förskolechefer. Utvärderingen visar att 
uppdragsbeskrivningen i det stora hela stämmer väl överens med det som kan förväntas av en förste förskollärare, 
men beskrivningen har reviderats för att ytterligare förtydliga vad som förväntas av rollen. 

Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången 

grundskola har god läsförståelse. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Utveckla förskolors och skolors arbetssätt med stöd av digitala verktyg 

 Genomföra Läslyftet i förskolan 

Screening i läsförstående genomförs i september. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med stadens IT-enhet gjort en utredning av en mer 
kostnadseffektiv digital enhet för eleverna i grundskola och gymnasiet. Eleverna på Råsunda centralskola och 
Bergshamraskolan fick under höstterminen 2018 testa Windows 10S-datorer för att se om det är ett bra alternativ 
för verksamheterna att använda. Utvärdering visar att enheten uppfyller de krav som sattes inför testet och kommer 
nu att implementeras vid fortsatta inköp av digitala enheter. Till höstterminens start byttes alla elevdatorer ut till 
Windows 10 S. Även gymnasieskolan har bytt från elev Ipads till Windows 10S. Det nya kostnadseffektivare valet 
har gjort att verksamheterna har kunnat utöka antalet elevdatorer vilket har resulterat i att alla våra högstadium nu 
har en till en, dvs. att alla elever har tillgång till en dator. 

Cirka 150 pedagoger har under året deltagit i Läslyftet i förskolan, Skolverkets kompetensutvecklingsinsats för 
förskollärare. Pedagogerna lär sig mer om att utmana och stimulera barns språk-, läs och skrivutveckling. Satsningen 
har fått bra genomslag, 86 procent uppger att Läslyftet bidragit till ett gemensamt lärande för hela arbetslaget. Den 
centralt styrda insatsen av Läslyftet är avslutad men de flesta förskolor har valt att fortsätta arbetet med Läslyftet i 
förskolan på egen hand. 



 

7 

S
k

o
ln

äm
n

d
en

 - D
elårsrap

p
o

rt p
er au

g
u

sti 2
0

1
9
 

Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till 

gymnasiet. 

 Målet uppfylls till stor del i år 

En jämförelse med tidigare år visar att kunskapsresultaten förbättras även i år. Meritvärdet i årskurs 9 har enligt 
statistiken i stadens lärplattform Infomentor ökat till 236,2, en ökning med 6 poäng, och andel elever som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 73,65 procent till 77,92 procent. Förvaltningen analyserar resultaten för 
att se vad orsakerna till de förbättrade resultaten är, i syfte att identifiera framgångsfaktorer. Även antalet elever som 
är behöriga till ett yrkesförberedande program på gymnasiet har ökat. Andelen som är behöriga har ökat till 87,7 
procent enligt de siffror som finns i Infomentor. De officiella siffrorna kommer i oktober/november från 
Skolverket. En fördjupad analys av resultaten är genomförd och visar bl.a. att ett fortsatt arbete med uppföljning 
och analys av resultat inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ska fortsätta. Utifrån resultatanalyserna sker 
arbetet med att utveckla undervisningen för att öka elevernas uppfyllelse av kunskapskraven. Arbetet behöver också 
fokusera på en likvärdig skola där verksamheten arbetar strukturerat med det kompensatoriska uppdraget. En 
sammanvägd bedömning av målet är att det uppfylls till stor del då de planerade aktiviteterna pågått enligt plan, och 
att de utvärderingar som hittills gjorts visar på goda resultat. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i organisationen 

 Förstärka värdegrundsuppdraget i skolan 

För att kunna förbättra det systematiska kvalitetsarbetet har det gjorts en kartläggning av hur det systematiska 
kvalitetsarbetet ser ut. Detta har gjorts genom att låta rektorer och rektorer i förskola i grupper utvärdera det 
befintliga arbetet.. Ett tidigare identifierat utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet var analysen av 
aktiviteter och resultat. För att förbättra dessa har ett antal workshops genomförts. Årets kvalitetsredovisningar visar 
på förbättring, framförallt av analyserna av elevernas resultat. 

Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. 

 Målet uppfylls i år 

Resultat från 2019 års brukarundersökning och Skolinspektionens enkät visar att tryggheten i stadens skolor håller i 
sig.  87% av eleverna uppger att de känner sig trygga, vilket är ett jämförbart värde med föregående år. Det visar att 
nämndens arbete för att öka tryggheten i skolan ger önskat resultat. En sammanvägd bedömning av målet är att det 
uppfylls då de planerade aktiviteterna pågått enligt plan, och att de utvärderingar som gjorts hittills visar på goda 
resultat. 

Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 

 Genomföra aktiviteter inom Plan för säkra skolvägar 

 Öka vuxennärvaron bland eleverna i grundskolan 

 Samarbete med organisationen Friends  

Aktiviteter inom Plan för säkra skolvägar har framförallt varit informationsinsatser, exempelvis informationsbrev till 
elever och vårdnadshavare och information på föräldramöten. En av aktiviteterna har varit att uppmuntra elever och 
föräldrar till att i större utsträckning gå eller cykla till skolan. Under de två sista veckorna i september genomförs 
kommunens första gå och cykel-tävling för att uppmuntra eleverna att gå eller cykla till skolan. 

Läsåret 17/18 inledde Solna stads grundskolor ett samarbete med stiftelsen Friends där alla stadens grundskolor 
påbörjade Friends treårsprogram för att förebygga kränkande behandling. Alla skolor gjorde en enkät i november 
2018 där eleverna svarade på frågor gällande kränkande behandling och diskriminering. Varje skola fick återkoppling 
på sina resultat och en handlingsplan har upprättats utifrån resultatet. Därefter fick förvaltningen en 
sammanställning av resultatet på huvudmannanivå från stiftelsen Friends. Under hösten har arbetet fortsätt med 
utbildningar för rektorer och deras elevhälsoteam. En ny elevenkät genomförs i november 2019. Utvärdering av 
samarbetet med Friends som helhet kommer att göras efter årsskiftet. 
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Ekonomisk analys 

Utfall och årsprognos 

  

Nämndens nettokostnader för perioden januari till augusti är 957,2 mkr vilket är 41,1 mkr högre än budget för 
perioden. Avvikelsen jämfört med budget avser främst kostnadssidan. 

Under våren har redovisningsrutinerna på förvaltningen setts över och reviderats för att få en mer rättvisande 
redovisning varje månad. Det kan därför vara svårt att dra några större slutsatser vid jämförelser av utfallet mellan 
2018 och 2019. 
 
På intäktssidan visar utfallet på 5,4 mkr lägre intäkter än budget för perioden. Avvikelsen avser i huvudsak 
schablonbidrag för asylsökande barn och elever från Migrationsverket. 
Anledning är dels att det är färre asylsökande barn och elever än beräknat och dels att reglerna för beviljande av 
bidraget har förändrats. Det är nu endast den kommun där barnet/eleven placerats av Migrationsverket som kan 
ansöka om och beviljas schablonbidrag för förskola och skola. Rörligheten mellan kommuner och skolor i 
Stockholmsregionen är stor för denna elevkategori och det svårt att få information om vilken kommun som har rätt 
att söka schablonbidraget. 
 
Försäljning av förskole- och skolplatser till andra kommuner, interkommunala intäkter, följer budget. 

Kostnadssidan avviker för perioden med 35,6 mkr högre kostnader än budgeterat. De största avvikelser avser 
personalkostnader, kostnader för tilläggsbelopp, kostnader för placeringar på specialskolor och kostnader för 
elevpeng på skolor i egen regi. När det gäller personalkostnaderna så prognostiseras de minska under andra halvåret 
då verksamheten inför det nya läsåret har påbörjat en anpassning av sina organisationer utifrån behovet av förskole- 
och grundskoleplatser. 
Den ökade interna kostnaden för elevpeng beror på att det varit fler elever på Solnas kommunala enheter, 
framförallt på grundskolan, än budgeterat för perioden. Den ökade kostnaden vägs till del upp av att det varit något 
lägre kostnader än budgeterat för köp av verksamhet för barn och elever som valt en friskola eller annan kommun. 

Periodens utfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 % 19/18 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Taxor och avgifter 53,2 51,0  0,3 79,4 80 0,6 

Hyror och arrenden 0,2 0,2  0,2 0,0 0,0 0,0 

Bidrag 81,7 75,4  13,4 102,4 115 12,6 

Försäljning av verksamhet 57,7 56,3  -0,3 87,0 87 0,0 

Övriga intäkter 0,1 0,1  0,1 0,0 0 0,0 

Interna intäkter (kto 39) 575,5 576,4  -19,1 891,9 891,9 0,0 

Summa intäkter 768,4 759,4 1,2 % -5,4 1 160,8 1 173,9 13,1 

Personalkostnader -468,0 -441,9  -25,1 -664,4 -681,3 -16,9 

Köp av verksamhet/tjänster -517,0 -477,5  12,3 -793,9 -800 -6,1 

Lokalkostnader -106,8 -97,7  0,4 -160,7 -160,7 0,0 

Kapitalkostnader -7,0 -5,8  -0,6 -9,6 -9,6 0,0 

Övriga kostnader -33,1 -28,6  -3,1 -45,0 -45 0,0 

Interna kostnader (kto 79) -593,8 -596,4  -19,5 -861,5 -861,5 0,0 

Summa kostnader -1 725,6 -1 647,9 4,7 % -35,6 -2 535,0 -2 558,1 -23,1 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-957,2 -888,5 7,7 % -41,1 -1 374,2 -1 384,2 -10,0 

        

Nämndens helårsprognos för 2019, baserad på utfall för andra tertialen, pekar på ett underskott om 10 mkr. 
På intäktssidan är det främst bidrag från Skolverket som visar på en positiv avvikelse jämfört med budget. 
Statsbidrag från bl.a. Skolverket beräknas bli ca 17 mkr högre än budgeterat och schablonbidrag från 
Migrationsverket, för asylsökande barn och elever, prognostiseras bli ca 5,5 mkr lägre än budgeterat. Bidragen från 
Skolverket avser bl. a. statsbidrag för en likvärdig skola, läxhjälp och mindre barngrupper. 

På kostnadssidan visar prognosen att verksamheten i egen regi har haft högre personalkostnader än planerat. En del 
av ökningen är direkt kopplat till bidragen från Skolverket som främst är avsedda att finansiera ökade 
personalresurser i verksamheten. Ökade kostnader för köp av verksamhet avser i huvudsak kostnader för skolplatser 
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och tilläggsbelopp till specialskolor för elever med behov av särskilt stöd. 

Av avsnittet ”Övriga ekonomiska styrregler” i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 framgår att om 
förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram. 
Prognoser som under löpande budgetår visar ett befarat underskott ska leda till åtgärder. Åtgärderna redovisas till 
kommunstyrelsen i samband med den ekonomiska uppföljningen. 

Åtgärder som vidtagits med anledning av det prognostiserade underskottet är; 

 Förändrade rutiner för bedömning av tilläggsbelopp där endast extra ordinära stödbehov genererar 
tilläggsbelopp. Även skolor med speciella inriktningar måste från hösten 2019 ansöka om tilläggsbelopp så 
att alla elever med extra ordinära stödbehov behandlas på ett likvärdigt sätt. 

 Fortsatt arbete med att ge lärare och rektorer kunskap och verktyg för att bemöta barn och elever med 
behov av särskilt stöd för att minska behovet av individlösningar. 

 Tydligare styrning i budget- och uppföljningsprocessen för att tidigt se och kunna vidta åtgärda för enheter 
som inte har en ekonomi i balans. 

Ovanstående vidtagna åtgärder är av långsiktig karaktär och beräknas inte ge full effekt under innevarande år vilket 
antogs i tidigare prognos. Då verksamhetens planeras utifrån läsår är det svårt att under ett pågående budgetår vidta 
åtgärder som får full effekt på innevarande år. I prognos per april fanns även vissa osäkerheter gällande statsbidrag 
och bidrag från Migrationsverket. 

Osäkerheter i prognosen är främst kopplat till volymer av barn och elever under hösten. Antal barn och elever i 
verksamheten är osäker då rörligheten fortfarande är stor och höstens volymer inte är avstämda. Kostnaderna för 
nyanlända elever riskerar också att öka då det sedan skolstarten i augusti har kommit drygt 40 nyanlända elever där 
flertalet kom till Sverige 2019. Behovet av extra anpassningar är stort främst för de äldre nyanlända eleverna. 
Utmaningen för förvaltningen och enheterna blir att anpassa antalet platser och därmed organisationen utifrån 
behoven och de ekonomiska ramarna. 

Verksamheter 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Gemensam verksamhet 82 69,5 -6,6 23,7 23,7 0,0 

Förskola 339,1 332,1 -1,1 506,9 503 -3,9 

Grundskola 462,9 417,5 -25,1 656,3 672 15,7 

Gymnasieskola 53,3 47,9 -10,2 154,3 155 0,7 

Grundsärskola 13 15,1 2,6 23,7 23 -0,7 

Gymnasiesärskola 6,9 6,4 -0,7 9,3 7,5 -1,8 

Summa nämnd 957,2 888,5 -41,1 1 374,2 1 384,2 10,0 

Gemensam verksamhet 

Utfallet för gemensam verksamhet är något högre än budgeten för perioden. Helårsprognosen visar ingen avvikelse 
mot budget. 

Förskola 

Utfallet för förskoleverksamheten ligger något över budget för perioden. Helårsprognosen för verksamhetens 
nettokostnad visar på en positiv avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen beror något lägre volymer av barn i 
förskolan under hösten än beräknat i budget. De lägre volymerna kräver att förvaltningen anpassar antalet platser 
och organisationen utifrån det förändrade behovet. 

Grundskola 

Utfallet för förskoleklass, grundskola och fritidshem visar på högre kostnader än budgeterat för perioden. 
Avvikelsen avser främst personalkostnader, placeringar på specialskolor samt kostnad för elevpeng för skolor i egen 
regi. 
Helårsprognosen för verksamhetens nettokostnad ligger 16 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna för 
tilläggsbelopp beräknas bli högre än budgeterat och bidrag från Migrationsverket för asylsökande något lägre. De 
ökade kostnaderna vägs till viss del upp av att statsbidrag från Skolverket prognostiseras bli högre än budgeterat. 
Utifrån de minskade volymerna krävs en anpassning av antalet grundskoleplatser och organisation för att få en 
budget i balans. 
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Gymnasieskola 

Utfallet för gymnasieskolan visar på något högre nettokostnad än budgeterat för perioden. Avvikelsen avser köp av 
verksamhet, skolplatser, från andra huvudmän som varit högre än beräknat under perioden. 

Helårsprognosen för verksamheten visar på något högre nettokostnad än budgeterat. De ökade kostnaderna beror 
på ett ökat antal elever i gymnasieskolan än beräknat i budget. Den senaste befolkningsprognosen visar på fler 
ungdomar i åldern 16 - 19 år och att fler elever än beräknat går mer än tre år i gymnasieskolan. I prognosen har även 
förväntade bidrag från Migrationsverket för asylsökande ungdomar minskat då antalet asylsökande ungdomar 
placerade i Solna är färre än beräknat. Migrationsverket har även förtydligat sina regler att det endast är den 
kommun där Migrationsverket har placerat den asylsökande som kan ansöka om schablonbidraget hos 
Migrationsverket vilket har försvårat hanteringen när eleverna flyttar mellan kommunerna i Stockholmsområdet. 

Grundsär- och gymnasiesärskola 

Utfallet för grundsär- och gymnasiesärskolan visar endast på en mindre avvikelse jämfört med budget. 
Helårsprognosen för verksamheten visar på lägre kostnader för gymnasiesärskolan än budgeterat. 

Investeringar 

Utfallet för perioden är 6,6 mkr lägre än föregående år. Avvikelsen mellan åren beror främst på att Råsunda 
Centralskola öppnades hösten 2018 och då utrustades med möbler och övriga inventarier. Under hösten kommer 
ytterligare möbler och inventarier för att utrusta de nya lokalerna för fritidshem årskurs 4-6 att köpas in. 

Årsprognosen visar på ett underutnyttjande av investeringsmedel på 4 mkr. Avvikelsen mot budget beror på att 
planerade datorinköp kommer att belasta driftsbudgeten och inte investeringsmedel som tidigare planerats. Detta på 
grund av ändrade redovisningsregler i staden gällande datorer. 

Investeringsutfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Differens 
19/18 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Kapitalinventarier, 
arbetsmiljöåtgärder m.m 

-2,1 -8,7 -6,6 -10 -6 4 

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete 

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmannen, förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer 
upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar 
utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet består av fyra faser: 

 Uppföljning 

 Analys och bedömning 

 Planering 

 Genomförande 

Förskola 

Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 

Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter. I början av året hade rektorer i förskolan 
resultatdialoger tillsammans med förvaltningen, där varje rektor fick utvärdera sitt systematiska kvalitetsarbete i syfte 
att kunna förändra och förbättra arbetet. Utifrån den information som framkom vid resultatdialogen har en del 
förändringar gjorts gällande läsårets verksamhetsplan för att förenkla arbetet för rektorerna i förskolan. Ett arbete 
påbörjas under hösten för att arbeta tillsammans med rektorerna gällande hur de kan arbeta för att synliggöra 
styrkedjan och få ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer i organisationen. 

Arbetet med att förbättra kvaliteten i förskolan har fortsatt. Alla förskolor har arbetat med kvalitetsbegreppet och 
har tillsammans med förvaltningschefen och stabschefen arbetat fram vad kvalitet i rutinsituationer innebär i Solna 
stads förskolor. I arbetet med kvalitet i förskolans rutinsituationer blir pedagogerna medvetna om vad kvalitet i 
förskolan är, hur de behöver organisera undervisningen i förskolan för att skapa kvalitet samt hur de som pedagoger 
behöver agera för att kvalitet ska uppstå. Vid uppstarten i augusti genomförde rektorerna en workshop på temat 
kvalitet i förskola utifrån vad de som rektorer behöver göra för att kvalitet ska uppstå i varje rutinsituation. Ett 
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gemensamt material har tagits fram från dessa workshops vilket ska delges alla pedagoger. Uppföljning av arbetet 
kommer att ske i det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa att rektorerna fortsätter hålla arbetet 
med kvalitet i rutinsituationer levande och att den stora satsning som nu gjorts lever vidare. 

Förstärka värdegrundsuppdraget 

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger i Solna 
stads förskolor en utbildning i ABC (Alla Barn i Centrum). Under våren deltog alla rektorer och biträdande rektorer 
i en kurs i ABC med syftet att ge dem kunskap i metoden, så att de bättre ska kunna följa upp arbetet och säkerställa 
att arbetet bibehålls i verksamheten. En kontaktgrupp med representanter från alla förskolor som har deltagit i ABC 
har skapats och gruppen träffar instruktörerna regelbundet för att få ny inspiration och kraft att hålla arbetet vid liv i 
verksamheterna. 

Stödjande processer för lärande 

Arbetet med barnhälsoteam (bht) har fortsatt och under våren utvecklade ett antal förskolor bht till att vara 
tematiska och bli tillfällen för kompetensutveckling gällande till exempel språkstörning, flerspråkighet och 
språkutvecklande arbetssätt. Bht handlar om att genom kollegialt lärande utveckla arbetet och utmaningarna med 
nya ögon. De pedagoger som regelbundet deltar i bht har fått större kunskap i hur de ska hantera barn i behov och 
de har också utvecklat en större förståelse för barnen. Flera förskolor har arbetat eller kommer att arbeta med att 
utveckla former för hur denna kunskap och förståelse ska spridas till alla pedagoger på förskolan. 

Systematiken kring bht har förbättrats på flera förskolor. Det finns nu ett antal lokala bht där avdelningarna själva 
har ett eget bht där pedagogerna lyfter sina frågeställningar och det som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till bht som 
genomförs tillsammans med centrala utvecklingsledare. 

Central förvaltning har inrättat öppna handledningar och funnits tillgängliga på förskolor för att kunna nå ut till fler 
pedagoger. De har även haft utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och barn med 
problemskapande beteende för pedagoger i både kommunala och fristående förskolor med syftet att bredda 
kompetensen och bättre kunna möta alla barn i förskolan. 

Utveckla undervisningen och kompetensutveckling genom kollegialt lärande 

För att utveckla undervisningen i förskolan har det genomförts ett stort arbete med att implementera den nya 
läroplanen för förskolan som trädde i kraft den 1 juli 2019. Under våren arbetade alla förskolor med läroplanen 
utifrån fem områden: grundläggande värden och uppdrag, en likvärdig utbildning, kommunikation, arbetssätt och 
skapande samt mål och riktlinjer. Syftet med arbetet var att ge alla medarbetare i förskolan god kännedom om 
läroplanen för att kunna undervisa utifrån den. Det var en framgång att låta samtliga medarbetare arbeta med 
innehållet i läroplanen eftersom alla då tar ett gemensamt ansvar för undervisningen vilket ökar kvaliteten i 
förskolan. Inför terminsstart var alla förskolor redo att undervisa enligt den nya läroplanen. 

Stadens förste förskollärare har under nätverksträffar fördjupat sig i vad den nya läroplanen säger om förskollärarens 
ledarskap i arbetslaget och förskolan. 

Det språknätverk som startade under hösten 2018 hade två träffar under våren 2019 och fördjupade sig då i de delar 
i den nya läroplanen som handlar om språkutveckling. 

Under våren pågick planeringsfasen av ESF-projektet Digitalt medarbetarskap. Projektet syftar till att öka den 
digitala kompetensen så att medarbetarna får bättre förutsättningar att identifiera områden i verksamheten där 
digitala lösningar kan vara lämpliga. I samband med terminsstart startade ett arbete riktat till alla medarbetare i 
förskolan, förskoleklass och fritidshem med att stärka undervisningen i dessa verksamheter med hjälp av digitala 
verktyg. Inom ramen för ESFs projekt behöver alla deltagare genomgå en utbildning i likabehandling, vilket skett 
under augusti. Med start i oktober kommer medarbetarna få lära sig digitala verktyg som förstärker det 
språkutvecklande arbetet i förskola, förskoleklass och fritidshem samt kompensatoriska verktyg som kan underlätta 
dagen på förskolan eller skola för barn och elever i behov av särskilt stöd. Inom ramen för projektet kommer en 
implementering av en ny lärportal för förskolan att ske, vilken också kommer att möjliggöra för förskolorna att 
förbättra arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Arbetet med att utveckla kvalitet i rutinsituationer och att arbeta med att dela in barnen i mindre barngrupper under 
förskolans hela dag fortsätter. Alla förskolor har arbetat med kvalitetsbegreppet och har tillsammans med central 
förvaltning arbetat fram vad kvalitet i rutinsituationer innebär i Solna stads förskolor. Vid uppstarten i augusti 
genomförde rektorerna en workshop på temat kvalitet i förskola utifrån vad de som rektorer behöver göra för att 
kvalitet ska uppstå i varje rutinsituation. Ett gemensamt material har tagits fram från dessa workshops vilket ska 
delges alla pedagoger. Uppföljning av arbetet kommer att ske i det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet för att 
säkerställa att rektorerna fortsätter hålla arbetet med kvalitet i rutinsituationer levande och att den stora satsning som 
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nu gjorts lever vidare. 

Organisation för kvalitet 

Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har genomfört en inventering av vilka förutsättningar 
det finns på varje förskola att minska barngruppernas storlek. Utifrån denna inventering har ett förslag till 
handlingsplan tagits fram. På en del förskolor kan barngruppernas storlek minskas genom organisationsförändringar 
medan på andra förskolor krävs ombyggnation i lokalen. I förslaget står angivet att cirka 10 förskolor bör byggas 
om. Genom dessa ombyggnationer blir en betydlig minskning av barngruppernas storlek möjlig. 

Utifrån kartläggningen har ett pilotprojekt genomförts på två förskolor, Tunet och Rågen, för att pröva hur en 
ombyggnation kan stödja rektors möjlighet att genomföra organisationsförändringar som leder till minskade 
barngrupper. Pilotprojekten har fallit väl ut och ombyggnadnationerna har skapat förutsättningar för att minska 
barngruppernas storlek betydligt. Arbetet med att organisera verksamheten fortsätter under hösten på respektive 
förskola. De slutliga effekterna på förskoleorganisationen och arbetssättet kommer att utvärderas av förvaltningen i 
samarbete med verksamheterna under våren 2020. 

Säkra kompetensförsörjningen 

I mars deltog representanter för förskolan på Skoljobbsmässan för att visa upp verksamheten för potentiella 
medarbetare. Mässan var välbesökt och många snart nyexaminerade lärarstudenter och andra arbetssökande inom 
förskola och skola besökte Solna stads monter. Ämnen som väckte intresse bland besökarna var bland annat stadens 
digitaliseringsprojekt och hur staden arbetar med språkutveckling i förskolan. Ett antal ansökningar lämnades in 
direkt på plats på mässan och flera av besökarna har även efter mässan sökt till den lärarrekrytering som pågår inom 
staden. 

Grundskola 

Tydligt pedagogiskt ledarskap 

Den nya organisationen där områdesorganisationen upphörde har skapat nya möjligheter för rektorer i förskola och 
skola att träffas oftare i respektive yrkesgrupp. Förvaltningen har kunnat förbereda och paketera frågor och 
utvecklingsområden som rektorerna har fått arbeta med. Förvaltningen har arbetat med att sortera frågorna för att 
skapa bättre förutsättningar för dem att driva arbetet vidare inom ramen för sina skolor och förskolor. Exempel på 
sådana frågor/områden som tagits upp är: tilläggsbelopp, hemmasittare, kvalitetsredovisning, brandskydd och 
lärportal för förskolan. 

Förvaltningen har identifierat att det vid t.ex. akuta händelser där flera förvaltningar behöver samarbeta behövs en 
organisation och en kommunikation för att underlätta rektorernas arbete. Under hösten har ett arbete initierats för 
att ta fram modeller för hur sådana samarbeten ska förbättras och underlättas. 

Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 

I december 2018 slöt barn- och utbildningsnämnden en överenskommelse med Skolverket om ett samarbete genom 
Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Under våren arbetade en grupp på central förvaltning samt två av 
kommunens skolor, Tallbackaskolan och Skytteholmsskolan, tillsammans med processtödjare från Skolverket för att 
förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. 

Inom ramen för Samverkan för bästa skola har en nulägesanalys gjorts. I analysen framkommer att det finns brister i 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med orsaker på process- och strukturnivå. I analysen framkommer 
brister i processen gällande: Vad frågar vi efter? Hur följer vi upp? När frågar vi? Hur kommuniceras vilka underlag 
som beslut är fattade på? Det framkommer framförallt i verksamheternas uppföljningsrapporter. 

I nulägesanalysen framkommer ett antal brister på strukturell nivå i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det 
årshjul som finns på central förvaltning är inte tillräckligt implementerat och känt i verksamheten, utan det är endast 
en liten grupp på förvaltningen som har god kännedom om årshjulet. Samma grupp som har kännedom om 
årshjulet är också ägare av all data och sköter analysarbetet. Analysarbetet behöver vara känt av och involvera fler på 
förvaltningen än analysgruppen. För att skapa en bredare förankring av kvalitetsarbetet kommer resultatdialogerna 
att förändra och framöver kommer förvaltningens ledningsgrupp att möta respektive skolas ledningsgrupp i 
resultatdialoger. 

Kopplat till de brister som finns på processnivå gällande kompetensutvecklingsinsatser finns det på strukturell nivå 
brister i styrningen och ledningen av rektorerna gällande insatserna. Det saknas tydliga indikatorer till exempel 
gällande likvärdighet inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen kommer att säkerställa inom 
formen resultatdialoger. 
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Det finns brister i styrkedjan som visar sig genom att medarbetare längre ut i kedjan inte vet varför vissa satsningar 
görs och vad de baseras på. Det har också varit svårt att hålla i och hålla ut i de kompetensutvecklingsinsatser som 
görs, särskilt när verksamheterna själva ska fortsätta arbetet. 

Ett arbete har påbörjats under hösten för att arbeta tillsammans med rektorerna gällande hur de kan arbeta för att 
synliggöra styrkedjan och få ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer i organisationen. 

Stödjande processer för lärande och kompetensutveckling för kollegialt lärande 

Under våren initierade förvaltningschefen en utredning gällande tillgängliga lärmiljöer i våra grundskolor. Syftet var 
att tillgängliggöra utbildningen för fler elever och att fler elever ska nå en bättre progression under skoltiden i 
stadens skolor. Nu pågår en kartläggning av hur arbetet ser ut i dag för att identifiera vilka insatser som behöver 
göras. 

Utbildningen om elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fortsatte under vårterminen och är nu avslutad. 
I utbildningens sista modul ingick skolnämndens handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever. Därefter 
fördes samtal kring hur skolorna arbetar med särskilt begåvade elever idag, samt vad som behöver utvecklas i 
arbetet. En utvärdering gjordes efter att utbildningen avslutats och den visade att de deltagande lärarna tyckte att det 
var en givande och relevant utbildning. För att vidare kunna utveckla sin förmåga att hantera elevers olikheter i 
klassrum uppger lärarna att de behöver fortsätta att ha kollegiala samtal och tillsammans reflektera över hur de kan 
stötta och hjälpa dessa elever. De behöver samtala mer med eleverna om vilka behov de har och vad de ser som bra 
lösningar för att fungera i klassrummet. De behöver också fortsätta prova de praktiska tips som de fick under 
utbildningen. 

Under våren arbetade stödteamet för ELOF (Elever med lång och omfattande frånvaro) med att ta fram ett 
kartläggningsmaterial som leder till en fördjupad kunskap om orsakerna till att eleven stannar hemma från skolan. 
Det är sällan en orsak som leder till lång och omfattande frånvaro, utan ofta är det fler orsaker som förorsakar 
omfattande skolfrånvaro hos en elev. Inom forskningen delas faktorer som hör ihop med frånvaro in i tre 
kategorier: Skola, hem/familj och individ. 

En framgångsfaktor i arbetet mellan hem och skola gällande elever med lång och oroande frånvaro är att stadens 
stödteam är neutralt gentemot alla parter då de representerar central förvaltning och socialförvaltningen och inte 
skolan. Att skapa ett nätverk där flera instanser arbetar tillsammans är ytterligare en framgång i arbetet med elever 
med lång och omfattande frånvaro. I januari avslutas projektet och övergår i förvaltning. 

Särbegåvade 

I dagsläget har verksamheterna enstaka eller inga elever som är konstaterat särbegåvade, däremot finns det elever 
som verksamheten misstänker är särbegåvade. För att upptäcka elever med särbegåvning följer skolorna de riktlinjer 
som finns i handlingsplanen för särskilt begåvade barn och elever. De elever som behöver extra utmaningar får ofta 
arbeta tillsammans i liten grupp för att utmana varandra, arbeta i läromedel som ligger ett eller ett par steg högre än 
den åldersadekvata nivån eller i högre årskurs i ämnet inom det särbegåvningen ligger. 

I andra verksamheter så strävar lärarna efter att undervisningen i grunden ska vara differentierad för att möta 
elevernas behov. Bland annat parallelläggs undervisning i olika ämnen så att flera klasser läser samma ämne på 
samma tid så att grupper kan skapas och alla elevers behov tillgodoses. 

Särskilda undervisningsgrupper 

Två tredjedelar av våra verksamheter har en eller flera särskilda undervisningsgrupper. Dessa grupper kan vara 
fixerade dvs. att eleverna går all sin undervisningstid i gruppen eller så att eleverna baserat på behov och ämne 
kommer till den särskilda undervisningsgruppen. Central förvaltning behöver framöver stötta verksamheterna i hur 
de kan utforma arbetet med särskilda undervisningsgrupper, framgångsrika arbetssätt samt hur den lokala och 
centrala elevhälsan kan stötta i arbetet. 

Verksamheterna uppger att de särskilda undervisningsgrupperna ger elever stöttning till att öka uppfyllelsen av 
kunskapskraven samtidigt som de ger eleverna som är kvar i klassrummet mer tid för stöttning då läraren räcker till 
för flera. 

Nyanlända elever 

Under sen vår och sommar kom ett stort antal nyanlända till Solna. Det har kom 46 elever fram till sista augusti och 
av dem är 41 elever helt nyanlända till Sverige. Då antalet nyanlända ökar ställs krav på mottagandet i stadens 
verksamheter för att bidra till en god integration och säkerställa en god utbildning för alla elever. Förvaltningen 
stöttar med en specialpedagog som genomför den första obligatoriska kartläggningen som måste göras. 
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Stadens rektorer i skola har startat en arbetsgrupp för att arbeta fram hur verksamheten ska organisera 
undervisningen för nyanlända elever på bästa sätt. 

Utveckling av undervisningen 

Inför läsårsstarten 2018/2019 anställdes en IT-pedagog för att fortsätta driva utvecklingen av digitaliseringen i 
klassrummet. IT-pedagogen har under läsåret haft en kurs i programmering för alla matematik och NO lärare i 
årskurs 4–9. 

Utbildningen har varit väldigt uppskattad och i stort sett alla deltagande lärare uppger att de nu kan undervisa i 
enlighet med läroplanens nya tillägg gällande digitalisering. 

Förutom programmering har IT-pedagogen stöttat lärare i användandet av digitala verktyg framför allt i Office 365 
och i Active Inspire, ett program som finns installerat på alla lärardatorer. Förutom att hjälpa enskilda lärare eller 
hela arbetslag med att höja sin IT-kompetens fångar IT-pedagogen upp utvecklingsbehov i verksamheten. 

För att göra undervisningen mer interaktiv har en ny form av lärardator tagits fram där lärarna med hjälp av datorns 
touchskärm ska kunna utveckla sin undervisning. 

Inför vårterminens nationella prov i svenska och engelska i årskurs 9 ställde Skolverket nya krav på att proven skulle 
göras digitalt och ett digitalt provverktyg, Dugga, upphandlades därför under höstterminen 2018. Efter 
genomförandet av proven har en utvärdering gjorts och det upphandlade provverktyget har inte levererat den 
kvalitet som var förväntad. År 2022 kommer Skolverket med en egen portal för digitala nationella prov och Solna 
har två skolor med i provverksamheten. De tekniska förutsättningarna finns redan på plats i den IT-miljö som 
staden har. Fram till dess kommer kontinuerliga utvärderingar och dialog att ske med verksamheten gällande det 
verktyg som är upphandlat för digitala prov. 

Förvaltningen har identifierat följande områden utöver digitala verktyg för att arbeta vidare med för att utveckla 
undervisningen: 

 Standardisering av undervisningen 

 Lärmiljö 

 Extra anpassningar och särskilt stöd 

 Lektionsdesign 

 Språkutvecklande arbetssätt 

 Bedömning 

Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet 

Samarbetet med stiftelsen Friends fortsätter. I början på året fick förvaltningens ledningsgrupp en 
kommunövergripande rapport med alla grundskolors resultat på Friendsenkäten. Enkäten visar att det är goda 
resultat gällande de yngre eleverna i årskurs F-3. Det finns en samsyn mellan personal och elever gällande de 
utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns i arbetet med att förebygga trakasserier och kränkningar. Eleverna 
vill öka sitt inflytande i det mobbningsförebyggande arbetet och efterfrågar fler trygghetsskapande insatser. Enligt 
stiftelsen Friends minskar kränkningar och mobbning när eleverna har högt inflytande i det förebyggande arbetet. 

De utvecklingsområden som framkommer i analysen av enkäterna är att skolorna behöver arbeta med att förbättra 
återkopplingen till eleverna. Eleverna upplever inte alltid att personalen agerar vid kränkningar och utsatta elever 
upplever inte att de får återkoppling om vilka åtgärder skolan vidtar efter en händelse. Det finns en osäkerhet hos 
personalen kring vad de ska göra efter att en kränkningsanmälan är gjord till rektor. I analysen framkommer att 
skolorna vidtar åtgärder men på grund av tystnadsplikt blir återkopplingen till eleverna bristfällig. I enkäterna 
framkommer att eleverna önskar mer vuxennärvaro i skolan. Antalet kränkningar minskar när antalet vuxna ökar. 

Bedömning för lärande 

Under läsåret har huvudmannen tagit fram tydliga sammanställningar på elever som riskerar att få betyget F i ett 
eller flera ämnen. Rektorsgruppen har arbetet med analys av dessa resultat samt skapat handlingsplaner för 
respektive elev för att öka uppfyllelsen av kunskapskraven. 

I huvudmannens analys av elevernas resultat framkommer att lärarna inte fullt ut använder alla steg i betygsskalan. I 
sammanställningarna av elevernas resultat framgår det tydligt att det finns stora skillnader mellan bedömning 
hösttermin och vårtermin inom en årskurs, samt inom ett stadie då kunskapskraven är ställda mot sista årskursen i 
respektive stadie. En elevs resultat ska bedömas efter de kunskapskrav som undervisningen har behandlat under 
terminen utifrån en årskursadekvat nivå. Analysen visar att bedömning inte är likvärdig i kommunens grundskolor, 
då uppfattningen om den årskursadekvata nivån varierar. Under våren fick alla lärare i verksamheterna en utbildning 
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i bedömning med Pernilla Lundberg som varit med och skrivit de nya allmänna råden om betyg och betygssättning. 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet följs bedömning upp. 

I arbetet med Samverkan för bästa skola framkommer det att lärarna brister i analysen av resultat från 
bedömningsstöd, nationella prov samt skriftliga omdömen och betyg. Detta riskerar att leda till att undervisningen 
inte planeras utifrån elevernas behov. Under workshop med rektorer i skola identifierades ett antal områden att 
arbeta vidare med för att förbättra bedömningen och säkerställa likvärdigheten så som analys av resultat på alla 
nivåer. 

För andra året i rad ökar både meritvärdet i årskurs 9 och andelen elever i årskurs 9 som uppnår kunskapskraven i 
alla ämnen. Även andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar. 

Läsår Meritvärde årskurs 9 (poäng) Andel elever med godkänt 
betyg i alla ämnen (%) 

Andel behöriga till 
yrkesprogram på gymnasiet 

(%) 

2018/2019 236,8 78,16 87,3 

2017/2018 230,2 72,9 83,7 

2016/2017 223,5 71,5 84,9 

  

Säkra kompetensförsörjningen 

I januari bjöds alla studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Solna in till en inspirationskväll 
med en föreläsning om etik och värdegrund i lärares vardag. Även alla stadens VFU-handledare blev inbjudna. Ett 
fyrtiotal från båda grupperna deltog i föreläsningen, vilken var mycket uppskattat. Inspirationskvällen är ett initiativ 
utifrån en grundlig utvärdering som gjordes tillsammans med VFU-handledare och ansvariga för VFU i 
verksamheten under förra våren. I utvärderingen framkom att för att i förlängningen kunna rekrytera studenter som 
har gjorts sin VFU i någon av stadens verksamheter behövs fler gemensamma aktiviteter för att visa staden som en 
god arbetsgivare. 

Förvaltningen har tillsammans med fackliga parter haft en heldag på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på 
temat strategisk kompetensförsörjning. Tillsammans identifierades möjliga aktiviteter att arbeta vidare med. En 
prioriterad möjlighet är “en lärarroll i förändring” där en kartläggning av lärarnas arbetssituation är nödvändig, dels 
kopplat till hur lärarnas arbetstid används och dels kopplat till den statliga satsningen på lärarassistenter. 

Fritidshemmet 

Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 

Under läsåret 2018/2019 har fritidshemmet haft systematiskt kvalitetsarbete som tema på de stora nätverksträffarna 
som hålls gemensamt i staden. För att kunna utvärdera och förbättra verksamheten i syfte att öka kvaliteten i 
fritidshemmen har det varit fokus på pedagogiska planeringar i fritidshemmet med tydlig koppling till läroplanen. De 
pedagogiska planeringarna som görs på varje avdelning är grunden i det systematiska kvalitetsarbetet för 
fritidshemmet. 

I varje skolas verksamhetsplan ska fritidshemmet ha egna aktiviteter på sin nivå kopplat till nämndmålen. I syfte att 
tydligare kunna utvärdera och utveckla undervisningen i fritidshemmet finns nu fritidshemmet centrala innehåll med 
och utvärderas inom varje läroplansområde fyra gånger per år. Detta förväntas leda till att rätt utvecklingsinsatser 
görs för fritidshemmet baserat på analyser som framkommer i redovisningarna i respektive skolas rapporter. 

Tydligt pedagogiskt ledarskap 

I Skolinspektionens föreläggande (20 juni 2018) framkom att rektorerna inte alltid ser till att leda den pedagogiska 
verksamheten i fritidshemmen, utan att vissa fritidshem saknar pedagogiskt ledarskap. Under året har alla skolors 
organisation presenterats för arbetsutskottet där bland annat det pedagogiska ledarskapet presenteras i en 
organisationsskiss för varje skola. Alla skolor har nu ett pedagogiskt ledarskap för fritidshemmet och det är rektor 
som är pedagogisk ledare för fritidshemmen förutom i de fall då rektor har delegerat ansvaret till en biträdande 
rektor. 

Utveckling av undervisningen 

I oktober 2018 anställde huvudmannen fyra förstelärare i fritidshem för att förstärka det pedagogiska ledarskapet 
samt för att vara med och driva den pedagogiska utvecklingen. Förstelärarna har ett förordnande på i första hand 1 
år med möjlighet till förlängning. 

Under våren pågick planeringsfasen av ESF-projektet Digitalt medarbetarskap. Projektet syftar till att öka den 
digitala kompetensen så att medarbetarna får bättre förutsättningar att identifiera områden i verksamheten där 
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digitala lösningar kan vara lämpliga. I samband med terminsstart startade ett arbete riktat till alla medarbetare i 
förskolan, förskoleklass och fritidshem med att stärka undervisningen i dessa verksamheter med hjälp av digitala 
verktyg. Inom ramen för ESFs projekt behöver alla deltagare genomgå en utbildning i likabehandling, vilket skett 
under augusti. Med start i oktober kommer medarbetarna få lära sig digitala verktyg som förstärker det 
språkutvecklande arbetet i förskola, förskoleklass och fritidshem samt kompensatoriska verktyg som kan underlätta 
dagen på förskolan eller skola för barn och elever i behov av särskilt stöd. Förstelärarna i fritidshem kommer att 
delta som utbildare för fritidshemmet tillsammans med de digitala kompetensledarna. 

Från höstterminen 2019 tog barn- och utbildningsförvaltningen över fritidshemsverksamheten för elever i årskurs 4-
6. Lokalerna har anpassats för verksamheten med fokus på effektivt lokalutnyttjande, god ventilation och goda 
ljusförhållanden, nya ytskikt, brand- och utrymning, tillgänglighet samt en säker skolmiljö. Varje berörd skola har 
arbetat med hur fritidsverksamheten för mellanstadiet ska bedrivas och organiseras framöver. En viktig gemensam 
satsning är att läxläsning införs på samtliga fritidshem. 

Grundsärskola 

Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 

Både Tallbackaskolans grundsärskola och Skytteholmsskolans grundsärskola har deltagit i Samverkan för bästa 
skola. Fokus under våren har varit det systematiska kvalitetsarbetet och utvärdering av elevresultat. 

Utifrån Skolinspektionens föreläggande (21 juni 2018) har förvaltningen tydligare begärt in och följt upp elever i 
grundsärskolans resultat. Det har framkommit att det finns osäkerhet hos en del lärare i grundsärskolan gällande 
bedömning. Det har också varit en bristfällig analys av elevernas resultat. Grundsärskolans systematiska 
kvalitetsarbete har förtydligats i uppföljningsrapporterna i Stratsys i syfte att lättare kunna urskilja vilka 
utvecklingsområden som grundsärskolan har. Det ska i förlängningen leda till att rätt utvecklingsinsatser görs. En av 
grundsärskolorna har fått handledning av förvaltningen i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Bedömning för lärande 

Under läsåret har grundsärskolenätverket haft bedömning som tema. Syftet har varit att höja bedömarkompetensen 
bland lärarna samt att få en samsyn och likvärdighet mellan stadens två grundsärskolor. Arbetet i nätverket är nu 
under utvärdering. 

Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet 

I Skolinspektionens återkoppling gällande grundsärskolan framkom att huvudmannen inte följer upp tryggheten för 
elever i grundsärskolan. Med den bakgrunden skapades en egen Friendsenkät anpassad för grundsärskolan. 
Grundsärskolans vårdnadshavare har också fått en enskild enkät i årets brukarundersökning. Resultaten från 
Friendsenkäten visar att eleverna i grundsärskolan är trygga och mår bra i sin skolmiljö. 

Gymnasiet 

Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 

Vid läsårslut 2018/19 hade andelen elever med gymnasieexamen eller yrkesexamen ökat från 86 procent till 89 
procent. Den genomsnittliga meritpoängen från 13,8 till 14,4 poäng. 

Vid läsårstart 2018/19 var det ett antal elever i Solna, framför allt med npf, som inte var behöriga till gymnasiet och 
det var svårt att hitta ett program på gymnasiet som passade. Utifrån analysen av behovet startade Solna gymnasium 
till läsårsstart 2019/20 Individuellt alternativ för elever med behov av extraordinärt stöd. Utbildningen vänder sig till 
elever som är mellan 16–19 år och som av olika anledningar inte är behörig till ett Nationellt program. Solna 
gymnasium erbjuder en liten undervisningsgrupp med stort engagemang för elever som är i behov av särskilt stöd 
och behöver en lugn och trygg studiemiljö med hög lärartäthet. Målet för utbildningen är att förbereda eleverna för 
studier på Nationellt program, Yrkesintroduktion, Programinriktat Val eller annan skolform, t.ex. Folkhögskola. 
Undervisningen är i stort sett helt individuell. Alla elever arbetar i skolan med olika ämnen på olika nivåer där skolan 
försöker att möta varje elevs behov. Alla elever får ett individuellt anpassat schema samt en egen arbetsplats. Syftet 
med att erbjuda det nya programmet är att skapa en likvärdighet för ungdomar i Solna som inte är behöriga till ett 
nationellt program samt att erbjuda våra ungdomar i kommunens egen gymnasieskola. 

Ungdomsmottagningen 

Förutom sedvanlig ungdomsmottagningsverksamhet i form av öppen mottagning och drop-in mottagning hos 
kurator/psykolog, barnmorska och läkare samt utåtriktad verksamhet i olika former, gör Solna 
ungdomsmottagningen särskilda satsningar under 2019. Det projekt som påbörjades 2018 i samarbete med Solna 
gymnasium kommer delvis att fortgå under 2019. I detta innefattas drop-in mottagning hos barnmorska 1 
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gång/vecka på Solna gymnasium samt besök hos psykolog/kurator, antingen på gymnasiet eller på 
ungdomsmottagningen. Projektet mellan Solna gymnasium och Solna ungdomsmottagning anses ha fallit ut väl. 
Många elever har uttryckt att det varit nöjda med insatserna samt att de blivit hjälpta med de frågeställningar som de 
sökte för. Resultaten av utvärderingsfrågorna vid föreläsningarna indikerar att en majoritet av eleverna upplever att 
deras kunskaper om psykisk ohälsa ökat samt att det kommer ha användning av denna kunskap. 

Den samlade bilden från Solna gymnasiums personal är att projektet varit lyckat och att det inneburit en bra service 
till skolans elever. 

Sedan januari 2019 har ungdomsmottagningen i snitt haft 290 besök i månaden. I dagsläget utvärderas kontakten 
med ungdomar på olika sätt, såväl hos barnmorska som hos kurator/psykolog, då den avslutas. Detta sker muntligt, 
eller med hjälp av t.ex. uppföljande screeningformulär. Under hösten kommer ungdomsmottagningen att påbörja ett 
arbete för att ta fram mer systematiska metoder för uppföljning av enskilda besök. T.ex. kommer samtalssidan att ha 
regelbundna metodträffar för att arbete vidare i frågan. 

Ungdomsmottagningen har för året 2019 beviljats projektmedel från Uppdrag Psykisk Hälsa för att arbeta fram 
metoder i arbetet med nyanlända ungdomar och unga vuxna. En 50 procent tjänst barnmorska samt en 50 procent 
kurator har anställts för uppdraget. Projektet innehåller bl.a. planerad gruppverksamhet TRT – Teaching Recovery 
Techniques (som riktar sig till unga som varit med om svåra upplevelser i samband med krig eller katastrofer), 
utökade möjligheter att ta emot nyanlända för enskilda besök, informationsträffar för nyanlända elever m.m. 
Projektet kommer att sammanställas i en slutrapport vid årsskiftet. 

Nuvarande vårdavtal med hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) angående ungdomsmottagningar löper ut 2020-12-
31. Nya vårdavtal ska tas fram till 2021 och tillsammans med Storsthlm har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utrett 
de rättsliga förutsättningarna för vårdavtalen samt förutsättningar för samverkan mellan kommun och Region 
Stockholm. Utifrån detta föreslås att uppdragen upphandlas via lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145) i 
samverkan med respektive kommun eller att uppdraget avtalas med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. 

Sjukhusskolan 

Sjukhusskolan är belägen på Nya karolinska sjukhuset. På sjukhusskolan arbetar 3 lärare som undervisar elever från 
årskurs 1 till och med gymnasiet från hela länet. Eleverna kan vistas på sjukhuset under en kortare period, allt från 
några dagar till återkommande under 2,5 år. Lärarna på sjukhusskolan erbjuder också samtal med skolorna för elever 
som är under behandling på sjukhuset under lång tid. De åker då ut till den ordinarie skolan tillsammans med en 
sjuksköterska för att träffa lärare och skolledning och informera om elevens situation. 

Lärarna arbetar med eleverna individuellt eller i grupp. Undervisningen sker antingen i sjukhusskolans klassrum eller 
inne på patientens rum. Lärarna på sjukhusskolan har ett tätt samarbete med elevernas ordinarie skola för att ge 
eleverna det bästa stödet när de är hos oss på sjukhusskolan. 

Till höstterminen 2019 har sjukhusskolan fått en ny skollokal, betydligt större än den tidigare. Detta öppnar upp för 
helt nya möjligheter gällande arbetssätt. Under hösten planerar sjukhusskolan att från och med vecka 36 ha ”öppen 
skola” kl. 10-15. Tanken är att det alltid ska finnas en lärare på plats i klassrummet för att ta emot elever som 
”droppar” in. Syftet är att nå ut till flera skolbarn på detta sätt, t.ex. de som befinner sig på dagvården. 

Klagomål 

Huvudmannen tog läsåret 2018/19 emot 75 stycken klagomål, vilket är en minskning sedan läsåret 2017/2018 då 
huvudmannen tog emot 104 klagomål. Av dessa 75 hanterades 29 på huvudmannanivå, dvs. av en utredare på 
central förvaltning, och 46 överlämnades till berörd förskola eller skola för vidare hantering. 

På skolnivå utmärker sig två skolor i antalet klagomål. Råsunda skola tog emot 11 anmälningar till huvudman och 5 
anmälningar till Skolinspektionen vilket innebär att skolan sammantaget mottagit 16 anmälningar under läsåret. 
Ulriksdalsskolan tog emot 11 anmälningar till huvudman och 4 till Skolinspektionen vilket innebär att skolan 
sammantaget mottagit 15 stycken anmälningar under läsåret. På förskolenivå utmärker sig Fröets förskola med 7 
anmälningar. 

Av överlämnade ärenden framkommer följande 

Av 9 skolor har 6 tagit emot anmälan om klagomål varav Ulriksdalsskolan har tagit emot 11 stycken anmälningar 
gällande skolsituationen. Råsunda skolan har tagit emot 6 anmälningar som lämnats över till rektor för fortsatt 
hantering. 

Av 36 förskolor har 11 tagit emot anmälan om klagomål varav Uddens förskola har tagit emot 4 stycken klagomål 
gällande situationen på förskolan. 
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Av de ärenden som har utretts av central förvaltning framkommer följande 

Av de 29 som hanterats på huvudmannanivå avser 17 förskolan, vilket skiljer sig från tidigare år då skolan stått för 
majoriteten av inkomna anmälan om klagomål. Bland dessa anmälningar har Fröets förskola tagit emot 5 
anmälningar som handlar om verksamhetens utförande/situation. Fröets förskola har utifrån inkomna klagomål 
påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med förvaltningen och av statistik kan förvaltningen utläsa att anmälan 
om klagomål stagnerade under våren 2019. 

12 av 29 anmälningar avser skolan och Råsundas skola har tagit emot 6 anmälningar som rör kränkande behandling 
och skolsituationen. 

På Tallbackaskolan som tidigare år utmärkt sig med stort antal anmälningar om klagomål både till huvudman och till 
Skolinspektionen, har anmälningarna minskat i antal och skolan har arbetat vidare med sin utvecklingsplan som 
initierades av central förvaltning föregående läsår. 

Bergshamraskolan som under tidigare år har haft utmaningar med klagomål till huvudman, har under läsåret 
2018/19 endast tagit emot en anmälan om klagomål mot utbildningen. 

Kränkningsärenden anmäla till skola och uppföljning av skolornas åtgärdande arbete 

Förvaltningen arbetar under hösten 2019 med att förbättra det systematiskt uppföljningsarbete i skolorna vad 
gällande kränkande behandling och hantering av klagomål enligt gällande klagomålsrutiner. Antalet inkomna 
anmälningar till skola om kränkande behandling var 581 under läsåret 2018/2019. Var tredje månad ska skolorna 
rapportera in antal inkomna anmälningar om kränkande behandling med uppgifter om antal kränkningar per årskurs, 
vad kränkningarna handlar om samt antalet återkommande kränkningar (mobbning) och eventuella mönster (t.ex. 
ökat antal kränkande behandling i åk 1). 

Central förvaltning följer varje år upp skolornas plan mot kränkande behandling/diskriminering, och deltar vid vissa 
tillfällen i kuratorernas nätverk. 

Utvecklingsåtgärder 

 Fröets förskola har utifrån inkomna klagomål påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med central 
förvaltning vilket kommer att verkställas under kommande läsår. 

 Arbeta för ett bättre samarbete skolor emellan för att dela med sig av goda exempel. 

 Säkerställa att skolan och förskolan uppfyller anmälningsskyldigheten i 6 kap. 10 § SL. 

Kvalitetsdeklarationer 

Kvalitetsdeklarationerna går i linje med läroplanernas uppdrag och följs upp inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Solnas skolor och förskolor arbetar utifrån en aktuell likabehandlingsplan och plan mot kränkande 
behandling. 

Tvärsektoriella frågor 

Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, 
likabehandlingsarbete och strategiskt miljöarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med 
stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte 
och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna 
verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arbetet följs upp i delårsrapport och 
årsredovisning. 

Internationellt 

Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling, samt 
för att rusta barn och unga för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan 
beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2019. 

Det internationella arbetet bedrivs dels förvaltningsövergripande och dels inom ramen för skolornas systematiska 
kvalitetsarbete. Det förvaltningsövergripande arbetet har fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling medan 
skolornas arbete även fokuserar att rusta barn och unga för framtiden. Olika former av samarbeten med andra 
länder ökar elevernas förmåga att verka i en globaliserad värld. Detta sker vanligtvis inom ämnena samhällskunskap 
och språk samt genomsyras av ett värdegrundsarbete. 

Förvaltningsövergripande 
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Staden deltar i det europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum och och barn- och utbildningsförvaltningen 
i arbetsgruppen ”Utbildning”. Arbetsgruppen använder metoden ”Critical Friend Review” – vänskaplig kollegial 
granskning för att utifrån en identifierad frågeställning ge strukturerad feedback på en stads utbildningssystem. I maj 
var en representant från central förvaltning i Barcelona, Spanien för att studera och ge feedback på stadens 
utbildningssystem samt inhämta kunskap- och erfarenheter från Barcelona och andra europeiska städer. Genom att 
delta i Eurocities kan förvaltningen inhämta kunskaper om vad som är framgångsrika och effektiva strategier för 
skolutveckling. Under besöket i Barcelona var temat inkluderande undervisning vilket är ett aktuellt ämne. Att delta i 
nätverket leder till att förvaltningen får nya kunskaper som kan leda till att eleverna får ökad uppfyllelse av 
kunskapskraven samt trygghet och studiero. 

För fjärde året i rad har representanter från förvaltning och verksamheten besökt BETT-mässan i London. Resan är 
dels ett besök på BETT-mässan samt två fortbildningsdagar där deltagarna får ta del av den senaste forskningen och 
den beprövade erfarenheten inom digitalisering i skolan. Att delta i BETT resan ger en uppdatering i vad som är 
aktuellt inom området samt skapar möjligheter till nätverk och utbyten med andra deltagande kommuner. I 
verksamheten ger BETT inspiration att skapa nya lärsituationer där digital teknik förstärker lärandet och kan leda till 
ökad uppfyllelse av kunskapskraven. 

Förvaltningen deltar sedan 2018 i projektet "Digitalt medarbetarskap" som finansieras av Europeiska Socialfonden. 
Projektets syfte är att bygga en organisation för hållbar digital utveckling och stärka den digitala kompentensen 
bland annat hos anställda i förskola, fritidsverksamhet och förskoleklass. Projektet avslutas 2021. 

Skolor 

Ulriksdalsskolan har ett långsiktigt samarbete med en skola i Beijing, Kina med fokus på språk, kultur och 
interkulturell kompetens för elever samt pedagogiskt utbyte för lärare. Ulriksdalsskolan ansöker om en fortsättning 
på projektet 2019-2020 med delfinansiering från Atlasprogrammet. Projektet består av en internationell 
spetsutbildning på skolan, en studieresa för lärare och elever till Kina och ett besök i Solna av lärare och elever från 
den kinesiska skolan. 

Solna Gymnasium koordinerar ett EU-projekt med fokus på hållbart entreprenörskap och innovationer i samarbete 
med en skola i Voorburg, Nederländerna.  Delfinansieras av Erasmus + programmet. Solna Gymnasium deltar 
också i ett nordiskt och baltiskt samarbetsprojekt som leds av gymnasiet i Solnas vänort Gladsaxe, Danmark. 
Eleverna utvecklar tillsammans idéer och aktiviteter för att förbättra integrationen i de deltagande städerna. 
Delfinansieras av Nordplus programmet. 

Skolambassadörer för EU finns nu på fyra skolor i Solna; Skytteholmsskolan, Ulriksdalsskolan, Tallbackaskolan och 
Solna Gymnasium. Deras arbete med att stärka EU-kunskap och internationalisering i skolan fortsätter.  En 
skolambassadör uppgift är att inspirera och stötta kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och 
Europa. 

Skytteholmsskolan, Ulriksdalsskolan och Solna Gymnasium deltar också i Europaparlamentets 
ambassadörsskoleprogram. Skolorna utbildar juniorambassadörer bland eleverna. De ska i sin tur informera och 
utbilda andra elever om EU. 

Inför EU-valet bjöd Ulriksdalsskolan in politiska ungdomsförbund till EU-debatt och flera av stadens skolor 
genomförde EU-val. På Europadagen gick finalen av frågetävlingen Vem vet mest om EU av stapeln för elever i 
årskurs 8. Tävlingen anordnades av Internationella kommittén i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. 

Framgångsfaktorer är att skapa en tydlig struktur för det internationella arbete där olika aktiviteter sammantaget 
bidrar till att uppfylla läroplanens mål kring internationalisering och Solna stads inriktning att förbereda barn och 
unga för en framtid i en värld med täta kontakter över nation- och kulturgränser. Det strukturerade arbetet bidrar till 
att uppfylla nämndmålet om höjda kunskapsresultat. 

  

Likabehandling 

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt att säkra 
likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 2019. 

Hittills under 2019 har följande förvaltningsövergripande aktiviteter genomförts: 

Förvaltningen har tagit fram nya anvisningar och rutiner för ansökningsprocessen för tilläggsbelopp i förskola, 
grundskola och gymnasieskola. Syftet med de nya rutinerna är att möta kraven i skollagen, så att prövningen av 
tilläggsbelopp sker på ett likvärdigt sätt, oavsett om det är en ansökan från en fristående eller kommunal verksamhet. 
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Likaså har rutiner för köp av externa placeringar i fristående resursskolor setts över och förtydligats med vilka 
underlag/dokumentation som krävs för beslut om en eventuellt högre ersättning för skolplaceringen. I detta arbete 
har det även identifierats ett behov av att stärka arbetet med särskilt stöd i de kommunala verksamheterna och en 
specialpedagog har rekryterats för att kunna stötta verksamheterna i detta utvecklingsarbete. 

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger i Solna 
stads förskolor en utbildning i Alla Barn i Centrum (ABC). Under våren har alla rektorer i förskola och biträdande 
rektorer fått en anpassad kurs i ABC med syftet att ge dem kunskap i metoden, så att de bättre ska kunna följa upp 
arbetet och säkerställa att arbetet bibehålls i verksamheten. En kontaktgrupp med representanter från alla förskolor 
som har deltagit i ABC har skapats och gruppen träffar instruktörerna regelbundet för att få ny inspiration och kraft 
att hålla arbetet vid liv i verksamheterna. 

Central förvaltning har haft utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och problemskapande 
beteende, för pedagoger i både kommunala och fristående förskolor, med syftet att bredda kompetensen och bättre 
kunna möta alla barn i förskolan. Utbildningsinsatsen fortsätter under hösten 2019, både i förskolan och 
grundskolan. 

Samarbetet med stiftelsen Friends fortsätter. Den enkätundersökning som gjorts visar att det finns en samsyn mellan 
personal och elever gällande de utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns i arbetet med att förebygga 
trakasserier och kränkningar. De utvecklingsområden som framkommer i analysen av enkäterna är att skolorna 
behöver arbeta med att förbättra återkopplingen till eleverna. 

Likabehandlingsarbetet bedrivs framförallt inom ramen för förskolor och skolors systematiska kvalitetsarbete. 
Verksamheterna ansvarar för att varje läsår planera och följa upp aktiviteter inom likabehandling. Aktiviteterna 
skrivs in i varje enhets plan mot kränkande behandling och diskriminering som ska utvärderas och analyseras vid 
läsårets slut. 

Nämndens likabehandlingsarbete har bidragit till att uppfylla målen Förskolan arbete ska leda till att barnen är trygga 
och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola samt målet att alla stadens skolor ska erbjuda en trygg 
arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. 

Miljö 

Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi 
samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2019 utifrån 
miljöpolicyns fokusområden. 

Mer energieffektiva lokaler 

Barn- och utbildningsförvaltningen har en tydlig dialog och samverkan med fastighetsägare kring 
energieffektiviserande åtgärder som utbyte av armaturer och ljuskällor. Under 2019 har upprustningsarbeten på 
Skytteholmsskolan fortsatt där bland annat en ny och energieffektiv belysning installerats. På Råsundaskolans nya 
del har ventilationen under perioden bytts ut mot modern och energieffektiv ventilation. I samband med detta sattes 
även ny belysning upp i denna del av skolan. Aktiviteterna bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, 
särskilt fokusområdet ett effektivt resursanvändande. 

Säkra skolvägar 

Solna stad arbetar utifrån en strategi och en genomförandeplan för säkra skolvägar. Insatserna för de olika skolorna 
varierar, men det övergripande målet är att skapa en tydligare, tryggare och mer strukturerad trafikmiljö i staden. I 
planen ingår att skapa förutsättningar för att få fler barn att gå och cykla till/från skolan. Bland annat skapas fler och 
säkrare passager över gator där många barn rör sig på väg till och från skolan. Under sommaren 2019 genomfördes 
åtgärder vid Skytteholmsskolan, Ekensbergsskolan och Vittraskolan. Aktiviteterna bidrar till uppfyllelse av 
inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt resursanvändande. 

Matsvinn 

Arbetet med att minska matsvinnet pågår dagligen på stadens skolor och förskolor. På Bergshamraskolan har 
matsvinnet i stort sett upphört helt efter ett framgångsrikt matsvinnsprojekt som pågått sedan december 2018. 
Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt resursanvändande. 

Digitalisering 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under året arbetat aktivt med att utveckla systemstöd för att ersätta 
pappershantering med digital hantering där det är möjligt. På så sätt sparas resurser genom exempelvis minskad 
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pappersförbrukning och minskade transporter. Exempelvis görs sedan sommaren 2019 ansökan och handläggning 
av skolskjuts digitalt. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett 
effektivt resursanvändande. 

Kemikaliesmart förskola och skola 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskolor och skolor. Under 
2019 har arbetet fortsatt enligt planen. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att undvika 
användningen av farliga ämnen och hantera kemikalier så att risker minimeras. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av 
inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet en god livsmiljö. 

Upphandling och inköp 

Miljö beaktas vid inköp, exempelvis är 30 procent av de totalt inköpen av matvaror från Sodexo ekologiska och 80 
procent av all frukt till skolor och förskolor. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt 
fokusområdet en god livsmiljö. 

  

Medarbetare 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning. Genom bland annat bedriva verksamheter som genomsyras av 
hög kvalitet, en stabil organisation, rätt förutsättningar och goda resultat blir staden en attraktiv arbetsgivare inom 
förskola och skola. Förvaltningen bedriver inom ramen för de av nämnden antagna strategier för att öka kvaliteten i 
förskolan och för att förbättra kunskapsresultaten i skolan, ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra 
kompetensförsörjningen och vara en attraktiv förskole- och skolkommun. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjningen genomfört ett 
ledarutvecklingsprogram mellan augusti 2018 och juni 2019. Programmet var utformat för biträdande rektorer i 
förskola och skola samt andra personer med ledaruppdrag inom organisationen och totalt 21 deltagare genomförde 
programmet. Syftet med programmet var att höja kompetensen inom olika HR-relaterade frågor och ge god 
kännedom om de arbetssätt och de förväntningar Solna stad har på ledare inom organisationen, samt att skapa 
nätverk inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

I mars deltog representanter för förskolan på Skoljobbsmässan för att visa upp verksamheten för potentiella 
medarbetare. Ett antal ansökningar lämnades in direkt på plats på mässan och flera av besökarna har även efter 
mässan sökt till den lärarrekrytering som pågår inom staden. 

I januari bjöds alla studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Solna in till en inspirationskväll 
med en föreläsning om etik och värdegrund i lärares vardag. Inspirationskvällen var ett initiativ utifrån en grundlig 
utvärdering som gjordes tillsammans med VFU-handledare och ansvariga för VFU i verksamheten 2018. I 
utvärderingen framkom att för att i förlängningen kunna rekrytera studenter som har gjorts sin VFU i någon av 
stadens verksamheter behövs fler gemensamma aktiviteter för att visa staden som en god arbetsgivare. 

Kompetensutveckling 

För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger i Solna 
stads förskolor en utbildning i Alla Barn i Centrum (ABC). Under våren fick även alla rektorer i förskolan och 
biträdande förskolerektorer en anpassad kurs i ABC med syftet att ge dem kunskap i metoden så att de bättre ska 
kunna följa upp arbetet och säkerställa att arbetet bibehålls i verksamheten. 

Central förvaltning har haft utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och problemskapande 
beteende för pedagoger i både kommunala och fristående förskolor, med syftet att bredda kompetensen och bättre 
kunna möta alla barn i förskolan. Utbildningsinsatsen fortsätter under hösten 2019 både i förskolan och 
grundskolan. 

Under har läsåret har alla matematik- och NO lärare i årskurs 4–9 gått en utbildning i programmering. Utbildningen 
var väldigt uppskattad och i stort sett alla deltagande lärare uppger att de nu kan undervisa i enlighet med 
läroplanens nya tillägg gällande digitalisering. 

Som en del av strategin för att öka kvaliteten i förskolan görs fortsatta satsningar på att utveckla barnhälsoteamen. 
Stadens förskolepedagoger erbjuds s.k. öppen handledning som ett komplement till barnhälsoteamen för att på ett 
lättillgängligt sätt ge det stöd och hjälp som behövs i den dagliga verksamheten. 



 

22 

S
k

o
ln

äm
n

d
en

 - D
elårsrap

p
o

rt p
er au

g
u

sti 2
0

1
9
 

Under våren pågick planeringsfasen av ESF-projektet Digitalt medarbetarskap. ESF-projektet Digitalt 
medarbetarskap syftar till att öka den digitala kompetensen så att medarbetarna får bättre förutsättningar att 
identifiera områden i verksamheten där digitala lösningar kan vara lämpliga. I samband med terminsstart började ett 
arbete riktat till alla medarbetare i förskolan, förskoleklass och fritidshem med att stärka undervisningen i dessa 
verksamheter med hjälp av digitala verktyg. Inom ramen för projekt behöver alla deltagare genomgå en utbildning i 
likabehandling, vilket skett under augusti. Med start i oktober kommer medarbetarna få lära sig digitala verktyg som 
förstärker det språkutvecklande arbetet i förskola, förskoleklass och fritidshem samt kompensatoriska verktyg som 
kan underlätta dagen på förskolan eller skola för barn och elever i behov av särskilt stöd. Inom ramen för projektet 
kommer en implementering av en ny lärportal för förskolan att ske, vilken också kommer att möjliggöra för 
förskolorna att förbättra arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Medarbetarengagemang (HME) 

År 2019 genomförde staden den stora medarbetarundersökningen som är en större undersökning som utöver 
HME-undersökning fokuserar på organisationens mjuka områden, utsattshetsfrågor samt Solna stads specifika 
frågor. Samtliga skolor och förskolor har fått resultaten återkopplade och arbetet med resultaten har kommit igång 
under hösten med handlingsplaner och gemensamma aktiviteter. Förvaltningens resultat i 
medarbetarundersökningen och index i hållbart medarbetarengagemang, HME var 78,3 vilket är en ökning med 1,2 
procent. Resultatet på medarbetarundersökningen visade höga värden på medarbetarskap, medarbetarkraft, lärande i 
arbetet och effektivitet. Resultatet visade även att förvaltningen behöver arbeta vidare med och utveckla arbetet 
kring målkvalitet och arbetsrelaterad utmattning. 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2018 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende år 
2018. Uppföljningen genomfördes på en partsgemensam arbetsmiljödag genom workshops med förvaltningens 
lokala arbetsmiljökommittéer. Förvaltningen tog därefter fram en handlingsplan över förbättringsområden i 
förvaltningens arbetsmiljökommitté (FAMK). Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet och att även i övrigt, ur ett vidare perspektiv, uppnå en tillfredsställande och god arbetsmiljö. 

Det sammanfattande resultatet av årets uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 
arbetsmiljöarbete visar att det finns utvecklingsmöjligheter främst inom områdena introduktion, rutiner och de 
systematiska uppföljningarna efter olycksfall och allvarliga tillbud. 

På den partsgemensamma arbetsmiljödagen hölls en föreläsning kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Utifrån 
föreläsningen arbetade förvaltningens lokala arbetsmiljökommittéer med de förhållanden som råder på respektive 
arbetsplats. Det kunde konstateras att detta är ett område som förvaltningen behöver arbeta vidare kring under året. 

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet följer upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet 
bedrivs på barn- och utbildningsförvaltningen. Inom de områden där det inte är säkerställt att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt arbetsmiljölagstiftningens krav behöver förbättringsåtgärder genomföras. 

Förslag till förbättringsåtgärder är: 

 Introduktion av såväl chefer som medarbetare ska prioriteras 

 Utveckla en rutin och en praktisk hantering av ”inrymningsträning” för medarbetare vid hot och våld. Detta 
innebär en rutin och hantering för då medarbetare behöver kunna stänga in sig inomhus tillsammans med 
verksamhetens barn och elever. Utbildning är beställd för samtliga grundskolor i egen regi och 
genomförandet planeras till terminsstart i augusti 2019. 

 Genomlysning av central förvaltningens uppdrag och stöd till områdena i syfte att nå efterfrågade resultat, 
möta olika utmaningar i vardagen och lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet pågår. En justerad 
organisation för central förvaltning är genomförd.   

 Kompetensutveckling i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs efter olycksfall och allvarliga tillbud. 
Kompetensutveckling i verktyget KIA. 

 Utveckla arbetet kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

  

Barn- och utbildningsnämnden hade i augusti 2019 totalt 1371 anställda, varav 1090 kvinnor och 281 män. 

Sjukfrånvaro 

Förvaltningen arbetar förebyggande med sjukfrånvaron bland annat genom ett samarbete med Karolinska Institutet 
för att förebygga stress för lärare. Resultatet av projektet utvärderas under hösten 2019. 
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I den årliga mätningen av stadens sjukfrånvaro har förvaltningens medarbetares sjukfrånvaro mellan januari - juli 
2019 minskat jämfört med samma period 2018. Männens sjukfrånvaro har minskat mer än kvinnors. Kvinnors 
sjukfrånvaro har ökat för dag 1-14 samt dag 15-59.  För dag 60- har sjukfrånvaron för kvinnor minskat. 
Förvaltningen kommer tillsammans med chefer i organisationen att analysera resultatet på enhetsnivå för att 
identifiera vad som varit framgångsfaktorer under året, och vad som påverkat att sjukfrånvaron i vissa fall har ökat. 
Resultatet redovisas i nämndens årsredovisning. 

Periodutfall 2019 2018 Förändring 

Antal anställda 1 371 1 443 -72 

- varav kvinnor 1 090 1 144 -54 

- varav män 281 299 -18 

Antal årsarbetare i snitt 1 275,2 1 286,3 -11,1 

Sjukfrånvaro, % 7,3 7,7 -0,4 

Hållbart medarbetarengagemang-index (HME) 78,3 77,1 1,2 

Fotnot: Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. Sjukfrånvaro avser perioden januari-juli för respektive år. 

Framtida utmaningar och förutsättningar 

För att säkra framtidens välfärd har kommunstyrelsen initierat ett projekt, Solna 2025. Staden står inför stora 
utmaningar med ökade välfärdsbehov bland annat på grund av att det blir fler unga och äldre i samhället. 
Förväntningarna på stadens verksamheter samt på den service som staden erbjuder i form av e-tjänster, kontakt och 
tillgänglighet ökar. Det råder redan i dag brist på utbildad personal inom förskolans och skolans område. Barn och 
unga ökar i en takt där bristen inte matchar antalet som utbildar sig inom dessa områden. Därför finns det behov av 
att tänka nytt. På nationell nivå görs insatser för att få fler att utbilda sig till lärare, och för att få alla de utbildade 
lärare som finns men som inte är verksamma att komma tillbaka. Denna utmaning fordrar att den angrips från flera 
håll och barn- och utbildningsförvaltningen behöver arbeta med frågan lokalt. Då antalet nyanlända ökar ställs krav 
på mottagandet i stadens verksamheter för att bidra till en god integration och säkerställa en god utbildning för alla 
elever. 

För att frigöra resurser, ekonomiska och personella, till de som är i störst behov av det, behöver förvaltningen arbeta 
med att få fler att klara mer själva. Det handlar om att utveckla e-tjänster där medborgarna i större utsträckning kan 
göra ärenden såsom att ansöka om skolplats eller skolskjuts själva, införa digitala system som kan avlasta lärare, t.ex. 
läromedel med självrättning, digitala screeningar eller andra administrativa eller pedagogiska stödsystem. Lärarnas 
roll är i förändring, inte minst kopplat till de nya statliga satsningarna på lärarassistenter. Förvaltningen ser behov av 
att kartlägga lärarnas arbetssituation kopplat till dessa utmaningar. 

Därtill behöver förvaltningen arbeta med professionsutveckling för att säkerställa att de medarbetare som finns i 
verksamheterna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ett kollegialt lärande. Det kan handla om vidareutbildning 
i områden som utveckling av undervisningen, lektionsdesign, bedömning, barn i behov av särskilt stöd och 
anpassningar av undervisningen. 

Förvaltningen behöver också fortsätta arbetet med att förbättra likvärdigheten. Det handlar om att säkerställa att alla 
elever i stadens skolor får en likvärdig utbildning. Här har förvaltningen identifierat behov av att arbeta med en 
standardisering inom flera områden för att erbjuda ett bättre stöd till lärare, inte minst nyutexaminerade. 

Vad gäller förskolan är avvägningar i den strukturella kvaliteten en utmaning. Att balansera satsningar på 
personalens kompetens, barngruppernas storlek och personaltätheten för att säkerställa en god kvalitet. Ett arbete 
kring detta har påbörjats och behöver fortsätta. Även inom förskolan behöver likvärdigheten förbättras. 

  

  

  

  

Konkurrensutsättning 

Uppföljning av genomförda upphandlingar 

Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Digital lärplattform gymnasium Pågående 

Digital lärplattform grundskola Pågående 
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Verksamhetsområde / Avtal Uppföljning 

Schemaläggnings- och frånvarohanteringssystem Pågående 

Möbler upprustning skola Pågående 

Skolvalstjänster Genomförd 

Avtalsuppföljning 

Stadens gemensamma städavtal följs upp fyra gånger per år tillsammans med leverantörerna. Utöver det har varje 
enhet operationella möten 10 gånger per år. Dessutom har förvaltningen löpande kontakter vid behov med 
respektive leverantör. 

Avtal om mat till förskolor och skolor följs upp en gång per termin samt vid behov. 

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan för 2019 består i huvudsak av kontrollmoment kopplade till verksamhetsprocesser. 
Arbetet med de beslutade kontrollmomenten pågår enligt plan och kommer att redovisas i nämndens 
årsredovisning. 

Under våren har även ett arbete med att kartlägga förvaltningens stödprocesser startats upp. Fokus för arbetet är 
placeringsprocessen och dess koppling till processen för in- och utbetalningar av peng till rätt utförare. När 
processer och rutiner finns på plats kommer även kontrollmoment för att säkra den interna kontrollen att läggas in. 

I årsredovisningen kommer uppföljningen av internkontrollplan redovisas i sin helhet. 
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	Sammanfattning 
	Nämndmål och uppdrag 
	Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. En sammanvägd bedömning av nämndmålen är att de uppfylls då de planerade aktiviteterna pågått enligt plan, och att de indikatorer som finns visar goda resultat. 
	Tryggheten i förskola och skola har förbättrats precis som elevresultaten som visar att meritvärdet i årskurs 9 har höjts, fler elever klarar kunskapskraven i alla ämnen och fler blir behöriga till yrkesförberedandeprogram på gymnasiet. 
	Tillsammans med tekniska förvaltningen har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört ett pilotprojekt på två förskolor, för att pröva hur en ombyggnation kan stödja rektors möjlighet att genomföra organisationsförändringar som leder till minskade barngrupper. Pilotprojekten har fallit väl ut och ombyggnadnationerna har skapat förutsättningar för att minska barngruppernas storlek betydligt. De slutliga effekterna på förskoleorganisationen och arbetssättet kommer att utvärderas av förvaltningen i samarbete
	Viktiga händelser/framtida utmaningar 
	Den 1 mars 2019 blev Solna stad ett sammanhållet område för både förskolor och skolor. Orsaken till förändringen är att förvaltningen sett att uppdelning i områden inte lett till önskade resultat, utan istället bidragit till att likvärdigheten mellan skolor och förskolor försämrats. Rektorernas i förskola, grundskola och gymnasium arbete leds av en gemensam skolchef. Skolchefen ansvarar för att bevaka och arbeta för att de nationella målen och att skollagens krav uppfylls i verksamheterna. 
	Från höstterminen 2019 ansvarar barn- och utbildningsförvaltningen över fritidshemsverksamheten för elever i årskurs 4-6. Lokalerna har anpassats för verksamheten med fokus på effektivt lokalutnyttjande, god ventilation och goda ljusförhållanden, nya ytskikt, brand- och utrymning, tillgänglighet samt en säker skolmiljö. Varje berörd skola har arbetat med hur fritidsverksamheten för mellanstadiet ska bedrivas och organiseras framöver. En viktig gemensam satsning är att läxläsning införs på samtliga fritidshe
	Det råder redan i dag brist på utbildad personal inom förskolans och skolans område. Barn och unga ökar i en takt där bristen inte matchar antalet som utbildar sig inom dessa områden. Därför finns det behov av att tänka nytt. På nationell nivå görs insatser för att få fler att utbilda sig till lärare och för att få alla de utbildade lärare som finns men som inte är verksamma, att komma tillbaka. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver arbeta med frågan lokalt. 
	Ekonomi 
	Avvikelsen för periodens nettokostnad beror till störst del på högre personalkostnader, högre kostnader för tilläggsbelopp och kostnader för placeringar på specialskolor. Prognosen visar att personalkostnaderna kommer att minska under andra halvåret då verksamheten under våren arbetat med att anpassa antalet platser och organisation utifrån behoven. 
	Årsprognosen för nämnden pekar på ett underskott om 10 mkr. Prognosen är fortfarande osäker då rörligheten av barn och elever fortfarande är stor och höstens volymer ännu inte är avstämda. Åtgärder för att minska kostnaderna för tilläggsbelopp och placeringar på specialskolor har vidtagits men förväntas ge effekt först läsåret 2020/21. 
	Utfallet och helårsprognosen för investeringar visar på något lägre kostnader än budgeterat på grund av ändrade redovsningsregler i staden gällande datorer. 
	Nämndens ansvarsområden 
	Den politiska organisationen i Solna stad har förändrats efter valet. Den tidigare barn- och utbildningsnämndens verksamhet har övergått i en skolnämnd och en barn- och förskolenämnd har också inrättats. 
	Skolnämnden ansvarar för att barn och ungdomar mellan 6-16 år får sina behov av omsorg och obligatorisk utbildning tillgodosedda. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna grundskoleverksamheter eller genom att föräldrar väljer skola och omsorg i andra kommuners eller enskilda huvudmäns regi. Nämnden ansvarar även för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan. Eftersom eleverna har rätt att välja skola kan utbildningen antingen ske vid Solna gymnasium eller i en friskola eller annan kommuns gymnas
	Barn- och förskolenämnden ansvarar för att barn mellan 1-5 år erbjuds en god pedagogisk verksamhet där omsorg, lek och lärande är centralt för verksamheten. Detta kan ske antingen inom ramen för Solna stads egna 
	förskoleenheter eller genom att föräldrar väljer förskola eller annan pedagogisk omsorg i annan regi. 
	Viktiga händelser 
	Organisation 
	Rektorernas arbete i förskola, grundskola och gymnasium leds av en gemensam skolchef. Skolchefen ansvarar för att bevaka och arbeta för att de nationella målen och att skollagens krav uppfylls i verksamheterna. Den 1 mars 2019 blev Solna stad ett sammanhållet område för både förskolor och skolor. Orsaken till förändringen är att förvaltningen sett att uppdelning i områden inte lett till önskade resultat, utan istället bidragit till att likvärdigheten mellan skolor och förskolor försämrats. 
	Från den 1 juli 2019 benämns förskolechefer rektorer. 
	Under 2018 hade kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behoven av kommunal service fram till 2030. Stadsledningsförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen sett över och brutit ner behovet av platser per område och gjort en skolplanering. I södra Solna kommer behovet av skolplatser kunna mötas av den nya skolan i Huvudsta, som planering pågår för. När den nya Huvudstaskolan står färdig 2022, får Granbackaskolan ett fokus på grundskola från förskoleklass till årskurs 3. För norra Solna
	Sedan höstterminen 2019 erbjuder Skytteholmsskolan fotbollsprofil för elever i högstadiet med en första fotbollsklass i årskurs 7. En klass startar varje nytt läsår, för att på sikt ha en fotbollsklass i varje årskurs (7-9). 
	Förvaltningen har tagit fram nya anvisningar och rutiner för ansökningsprocessen för tilläggsbelopp i förskola, grundskola och gymnasieskola. Syftet med de nya rutinerna är att möta kraven i skollagen, så att prövningen av tilläggsbelopp sker på ett likvärdigt sätt, oavsett om det är en ansökan från en fristående eller kommunal verksamhet. Likaså har rutiner för köp av externa placeringar i fristående resursskolor setts över och förtydligats med vilka underlag/dokumentation som krävs för beslut om en eventu
	Lärmiljö 
	Från höstterminen 2019 bedriver barn- och utbildningsförvaltningen över fritidshemsverksamheten för elever i årskurs 4-6 på alla skolor. Lokalerna har anpassats för de verksamheter som inte redan haft fritidshem i skolan med fokus på effektivt lokalutnyttjande, god ventilation och goda ljusförhållanden, nya ytskikt, brand- och utrymning, tillgänglighet samt en säker skolmiljö. Varje berörd skola har arbetat med hur fritidsverksamheten för mellanstadiet ska bedrivas och organiseras framöver. En viktig gemens
	För att lokalerna bättre ska passa framtida behov och möjliggöra för fyrparallella årskurser, har Råsundaskolans klass- och fritidsrum renoverats för årskurs f-3. Lokalerna på Skytteholmsskolans högstadium ytskiktsrenoverades under sommaren 2019. 
	Tillsammans med tekniska förvaltningen har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört ett pilotprojekt på två förskolor, Tunet och Rågen, för att pröva hur en ombyggnation kan stödja rektors möjlighet att genomföra organisationsförändringar som leder till minskade barngrupper. Pilotprojekten har fallit väl ut och ombyggnadnationerna har skapat förutsättningar för att minska barngruppernas storlek betydligt. Arbetet med att organisera verksamheten fortsätter under hösten på respektive förskola. De slutliga
	Kompetens 
	I december 2018 träffade barn- och utbildningsnämnden en överenskommelse med Skolverket om ett samarbete genom Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Under våren har en arbetsgrupp på central förvaltning samt två av kommunens skolor, Tallbackaskolan och Skytteholmsskolan arbetat tillsammans med två processtödjare från Skolverket för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. 
	Barn- och utbildningsförvaltningens ledarutvecklingsprogram har pågått sedan augusti 2018 och avslutades i juni 2019. Programmet var utformat för biträdande rektorer i förskola och skola samt andra personer med ledaruppdrag inom organisationen och totalt 21 deltagare genomförde programmet. Syftet med programmet var att höja 
	kompetensen inom olika HR-relaterade frågor och ge god kännedom om de arbetssätt och de förväntningar Solna stad har på ledare inom organisationen, samt att skapa nätverk inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
	Under läsåret har alla matematik- och NO lärare i årskurs 4–9 gått en utbildning i programmering. Utbildningen har varit uppskattad och i stort sett alla deltagande lärare uppger att de nu kan undervisa i enlighet med läroplanens nya tillägg gällande digitalisering. 
	Den nya läroplanen för förskolan trädde i kraft den 1 juli 2019. Under våren arbetade alla förskolor med att implementera den utifrån fem områden: grundläggande värden och uppdrag, en likvärdig utbildning, kommunikation, arbetssätt och skapande samt mål och riktlinjer med syftet att alla medarbetare i förskolan ska ha god kännedom om läroplanen och kunna undervisa utifrån den i det dagliga arbetet. 
	För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger i Solna stads förskolor en utbildning i ABC (Alla Barn i Centrum). Under våren fick även alla rektorer i förskolan och biträdande förskolerektorer en anpassad kurs i ABC med syftet att ge dem kunskap i metoden så att de bättre ska kunna följa upp arbetet och säkerställa att arbetet bibehålls i verksamheten. 
	Arbetet med att förbättra kvaliteten i förskolan har fortsatt. Alla förskolor har arbetat med kvalitetsbegreppet och har tillsammans med central förvaltning arbetat fram vad kvalitet i rutinsituationer innebär i Solna stads förskolor. Vid uppstarten i augusti genomförde rektorerna en workshop på temat kvalitet i förskola utifrån vad de som rektorer behöver göra för att kvalitet ska uppstå i varje rutinsituation. Ett gemensamt material har tagits fram från dessa workshops vilket ska delges alla pedagoger. Up
	Som en del av strategin för att öka kvaliteten i förskolan görs fortsatta satsningar på att utveckla barnhälsoteamen. Stadens förskolepedagoger erbjuds s.k. öppen handledning som ett komplement till barnhälsoteamen för att på ett lättillgängligt sätt ge det stöd och hjälp som behövs i den dagliga verksamheten. 
	Central förvaltning har haft utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och problemskapande beteende för pedagoger i både kommunala och fristående förskolor, med syftet att bredda kompetensen och bättre kunna möta alla barn i förskolan. Utbildningsinsatsen fortsätter under hösten 2019 både i förskolan och grundskolan. 
	Mål och uppdrag 
	Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna. 
	Nämndmål 
	Kommunfullmäktiges beslutade mål för nämnden följs främst upp i delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom en sammanvägning av genomförda aktiviteter och relevanta mått. Målen bedöms enligt: 
	  Målet uppfylls i år 
	Figure
	   Målet uppfylls till stor del i år 
	Figure
	   Målet uppfylls delvis i år 
	Figure
	  Målet uppfylls inte i år 
	Figure
	En sammanfattning av bedömningarna för nämndmålen ser ut så här: 
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	 Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. 
	Figure




	Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola. 
	 Målet uppfylls i år 
	Figure
	Årets brukarundersökning visar att 90 procent av föräldrarna upplever att deras barn är trygga på förskolan, vilket är i nivå med föregående år. Det visar att det goda arbetet för att göra barnen trygga i förskolan, håller i sig. En sammanvägd bedömning av målet är att det uppfylls då de planerade aktiviteterna pågått enligt plan, och att de utvärderingar som gjorts visar goda resultat. 
	Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 
	 Stötta rektorer i förskola i att organisera sig för kvalitet. 
	 Stötta rektorer i förskola i att organisera sig för kvalitet. 
	 Stötta rektorer i förskola i att organisera sig för kvalitet. 

	 Fortsätta värdegrundsarbetet med fokus på bemötande. 80 pedagoger i förskolan utbildas varje termin i ABC (Alla Barn i Centrum). 
	 Fortsätta värdegrundsarbetet med fokus på bemötande. 80 pedagoger i förskolan utbildas varje termin i ABC (Alla Barn i Centrum). 

	 Fortsätta utveckla rollen som förste förskollärare. 
	 Fortsätta utveckla rollen som förste förskollärare. 

	 Utveckla den pedagogiska dokumentationen med stöd av digitala verktyg. 
	 Utveckla den pedagogiska dokumentationen med stöd av digitala verktyg. 


	För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger i Solna stads förskolor en utbildning i ABC (Alla Barn i Centrum). ABC i förskolan har fokus på förhållningssätt och värdegrundsarbete. Det handlar om positiv förstärkning av barnens beteenden och ger pedagogerna stöd att se sin egen roll. Utbildningen bygger på forskning kopplat till förhållningssätt och pedagogerna får med sig en verktygslåda som de kan använda i arbetet med barnen i förskolan. U
	Förvaltningen har under året genomfört ett arbete om kvalitet i förskola genom att träffa personal på alla stadens förskolor. Pedagogerna har fått en kort föreläsning om kvalitetsbegreppet för att sedan tillsammans i arbetslagen diskutera kvalitet i rutinsituationer under en dag i förskolan. Arbetet har resulterat i en bok som alla pedagoger i förskolan ska få samt att den ska delas ut till alla nyanställda i förskolan. 
	Rollen som förste förskollärare har utvärderats tillsammans med ansvariga förskolechefer. Utvärderingen visar att uppdragsbeskrivningen i det stora hela stämmer väl överens med det som kan förväntas av en förste förskollärare, men beskrivningen har reviderats för att ytterligare förtydliga vad som förväntas av rollen. 
	Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola har god läsförståelse. 
	 Målet uppfylls till stor del i år 
	Figure
	Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 
	 Utveckla förskolors och skolors arbetssätt med stöd av digitala verktyg 
	 Utveckla förskolors och skolors arbetssätt med stöd av digitala verktyg 
	 Utveckla förskolors och skolors arbetssätt med stöd av digitala verktyg 

	 Genomföra Läslyftet i förskolan 
	 Genomföra Läslyftet i förskolan 


	Screening i läsförstående genomförs i september. 
	Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med stadens IT-enhet gjort en utredning av en mer kostnadseffektiv digital enhet för eleverna i grundskola och gymnasiet. Eleverna på Råsunda centralskola och Bergshamraskolan fick under höstterminen 2018 testa Windows 10S-datorer för att se om det är ett bra alternativ för verksamheterna att använda. Utvärdering visar att enheten uppfyller de krav som sattes inför testet och kommer nu att implementeras vid fortsatta inköp av digitala enheter. Till höstterm
	Cirka 150 pedagoger har under året deltagit i Läslyftet i förskolan, Skolverkets kompetensutvecklingsinsats för förskollärare. Pedagogerna lär sig mer om att utmana och stimulera barns språk-, läs och skrivutveckling. Satsningen har fått bra genomslag, 86 procent uppger att Läslyftet bidragit till ett gemensamt lärande för hela arbetslaget. Den centralt styrda insatsen av Läslyftet är avslutad men de flesta förskolor har valt att fortsätta arbetet med Läslyftet i förskolan på egen hand. 
	Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet. 
	 Målet uppfylls till stor del i år 
	Figure
	En jämförelse med tidigare år visar att kunskapsresultaten förbättras även i år. Meritvärdet i årskurs 9 har enligt statistiken i stadens lärplattform Infomentor ökat till 236,2, en ökning med 6 poäng, och andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat från 73,65 procent till 77,92 procent. Förvaltningen analyserar resultaten för att se vad orsakerna till de förbättrade resultaten är, i syfte att identifiera framgångsfaktorer. Även antalet elever som är behöriga till ett yrkesförberedande pro
	Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 
	 Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i organisationen 
	 Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i organisationen 
	 Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i organisationen 

	 Förstärka värdegrundsuppdraget i skolan 
	 Förstärka värdegrundsuppdraget i skolan 


	För att kunna förbättra det systematiska kvalitetsarbetet har det gjorts en kartläggning av hur det systematiska kvalitetsarbetet ser ut. Detta har gjorts genom att låta rektorer och rektorer i förskola i grupper utvärdera det befintliga arbetet.. Ett tidigare identifierat utvecklingsområde inom det systematiska kvalitetsarbetet var analysen av aktiviteter och resultat. För att förbättra dessa har ett antal workshops genomförts. Årets kvalitetsredovisningar visar på förbättring, framförallt av analyserna av
	Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. 
	 Målet uppfylls i år 
	Figure
	Resultat från 2019 års brukarundersökning och Skolinspektionens enkät visar att tryggheten i stadens skolor håller i sig.  87% av eleverna uppger att de känner sig trygga, vilket är ett jämförbart värde med föregående år. Det visar att nämndens arbete för att öka tryggheten i skolan ger önskat resultat. En sammanvägd bedömning av målet är att det uppfylls då de planerade aktiviteterna pågått enligt plan, och att de utvärderingar som gjorts hittills visar på goda resultat. 
	Viktiga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är: 
	 Genomföra aktiviteter inom Plan för säkra skolvägar 
	 Genomföra aktiviteter inom Plan för säkra skolvägar 
	 Genomföra aktiviteter inom Plan för säkra skolvägar 

	 Öka vuxennärvaron bland eleverna i grundskolan 
	 Öka vuxennärvaron bland eleverna i grundskolan 

	 Samarbete med organisationen Friends  
	 Samarbete med organisationen Friends  


	Aktiviteter inom Plan för säkra skolvägar har framförallt varit informationsinsatser, exempelvis informationsbrev till elever och vårdnadshavare och information på föräldramöten. En av aktiviteterna har varit att uppmuntra elever och föräldrar till att i större utsträckning gå eller cykla till skolan. Under de två sista veckorna i september genomförs kommunens första gå och cykel-tävling för att uppmuntra eleverna att gå eller cykla till skolan. 
	Läsåret 17/18 inledde Solna stads grundskolor ett samarbete med stiftelsen Friends där alla stadens grundskolor påbörjade Friends treårsprogram för att förebygga kränkande behandling. Alla skolor gjorde en enkät i november 2018 där eleverna svarade på frågor gällande kränkande behandling och diskriminering. Varje skola fick återkoppling på sina resultat och en handlingsplan har upprättats utifrån resultatet. Därefter fick förvaltningen en sammanställning av resultatet på huvudmannanivå från stiftelsen Frien
	Ekonomisk analys 
	Utfall och årsprognos 
	  
	Nämndens nettokostnader för perioden januari till augusti är 957,2 mkr vilket är 41,1 mkr högre än budget för perioden. Avvikelsen jämfört med budget avser främst kostnadssidan. 
	Under våren har redovisningsrutinerna på förvaltningen setts över och reviderats för att få en mer rättvisande redovisning varje månad. Det kan därför vara svårt att dra några större slutsatser vid jämförelser av utfallet mellan 2018 och 2019.  På intäktssidan visar utfallet på 5,4 mkr lägre intäkter än budget för perioden. Avvikelsen avser i huvudsak schablonbidrag för asylsökande barn och elever från Migrationsverket. Anledning är dels att det är färre asylsökande barn och elever än beräknat och dels att 
	Kostnadssidan avviker för perioden med 35,6 mkr högre kostnader än budgeterat. De största avvikelser avser personalkostnader, kostnader för tilläggsbelopp, kostnader för placeringar på specialskolor och kostnader för elevpeng på skolor i egen regi. När det gäller personalkostnaderna så prognostiseras de minska under andra halvåret då verksamheten inför det nya läsåret har påbörjat en anpassning av sina organisationer utifrån behovet av förskole- och grundskoleplatser. Den ökade interna kostnaden för elevpen
	Periodens utfall och årsprognos 
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	Nämndens helårsprognos för 2019, baserad på utfall för andra tertialen, pekar på ett underskott om 10 mkr. På intäktssidan är det främst bidrag från Skolverket som visar på en positiv avvikelse jämfört med budget. Statsbidrag från bl.a. Skolverket beräknas bli ca 17 mkr högre än budgeterat och schablonbidrag från Migrationsverket, för asylsökande barn och elever, prognostiseras bli ca 5,5 mkr lägre än budgeterat. Bidragen från Skolverket avser bl. a. statsbidrag för en likvärdig skola, läxhjälp och mindre b
	På kostnadssidan visar prognosen att verksamheten i egen regi har haft högre personalkostnader än planerat. En del av ökningen är direkt kopplat till bidragen från Skolverket som främst är avsedda att finansiera ökade personalresurser i verksamheten. Ökade kostnader för köp av verksamhet avser i huvudsak kostnader för skolplatser 
	och tilläggsbelopp till specialskolor för elever med behov av särskilt stöd. 
	Av avsnittet ”Övriga ekonomiska styrregler” i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 framgår att om förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram. Prognoser som under löpande budgetår visar ett befarat underskott ska leda till åtgärder. Åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen i samband med den ekonomiska uppföljningen. 
	Åtgärder som vidtagits med anledning av det prognostiserade underskottet är; 
	 Förändrade rutiner för bedömning av tilläggsbelopp där endast extra ordinära stödbehov genererar tilläggsbelopp. Även skolor med speciella inriktningar måste från hösten 2019 ansöka om tilläggsbelopp så att alla elever med extra ordinära stödbehov behandlas på ett likvärdigt sätt. 
	 Förändrade rutiner för bedömning av tilläggsbelopp där endast extra ordinära stödbehov genererar tilläggsbelopp. Även skolor med speciella inriktningar måste från hösten 2019 ansöka om tilläggsbelopp så att alla elever med extra ordinära stödbehov behandlas på ett likvärdigt sätt. 
	 Förändrade rutiner för bedömning av tilläggsbelopp där endast extra ordinära stödbehov genererar tilläggsbelopp. Även skolor med speciella inriktningar måste från hösten 2019 ansöka om tilläggsbelopp så att alla elever med extra ordinära stödbehov behandlas på ett likvärdigt sätt. 

	 Fortsatt arbete med att ge lärare och rektorer kunskap och verktyg för att bemöta barn och elever med behov av särskilt stöd för att minska behovet av individlösningar. 
	 Fortsatt arbete med att ge lärare och rektorer kunskap och verktyg för att bemöta barn och elever med behov av särskilt stöd för att minska behovet av individlösningar. 

	 Tydligare styrning i budget- och uppföljningsprocessen för att tidigt se och kunna vidta åtgärda för enheter som inte har en ekonomi i balans. 
	 Tydligare styrning i budget- och uppföljningsprocessen för att tidigt se och kunna vidta åtgärda för enheter som inte har en ekonomi i balans. 


	Ovanstående vidtagna åtgärder är av långsiktig karaktär och beräknas inte ge full effekt under innevarande år vilket antogs i tidigare prognos. Då verksamhetens planeras utifrån läsår är det svårt att under ett pågående budgetår vidta åtgärder som får full effekt på innevarande år. I prognos per april fanns även vissa osäkerheter gällande statsbidrag och bidrag från Migrationsverket. 
	Osäkerheter i prognosen är främst kopplat till volymer av barn och elever under hösten. Antal barn och elever i verksamheten är osäker då rörligheten fortfarande är stor och höstens volymer inte är avstämda. Kostnaderna för nyanlända elever riskerar också att öka då det sedan skolstarten i augusti har kommit drygt 40 nyanlända elever där flertalet kom till Sverige 2019. Behovet av extra anpassningar är stort främst för de äldre nyanlända eleverna. Utmaningen för förvaltningen och enheterna blir att anpassa 
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	Gemensam verksamhet 
	Utfallet för gemensam verksamhet är något högre än budgeten för perioden. Helårsprognosen visar ingen avvikelse mot budget. 
	Förskola 
	Utfallet för förskoleverksamheten ligger något över budget för perioden. Helårsprognosen för verksamhetens nettokostnad visar på en positiv avvikelse jämfört med budget. Avvikelsen beror något lägre volymer av barn i förskolan under hösten än beräknat i budget. De lägre volymerna kräver att förvaltningen anpassar antalet platser och organisationen utifrån det förändrade behovet. 
	Grundskola 
	Utfallet för förskoleklass, grundskola och fritidshem visar på högre kostnader än budgeterat för perioden. Avvikelsen avser främst personalkostnader, placeringar på specialskolor samt kostnad för elevpeng för skolor i egen regi. Helårsprognosen för verksamhetens nettokostnad ligger 16 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna för tilläggsbelopp beräknas bli högre än budgeterat och bidrag från Migrationsverket för asylsökande något lägre. De ökade kostnaderna vägs till viss del upp av att statsbidrag från Skolve
	Gymnasieskola 
	Utfallet för gymnasieskolan visar på något högre nettokostnad än budgeterat för perioden. Avvikelsen avser köp av verksamhet, skolplatser, från andra huvudmän som varit högre än beräknat under perioden. 
	Helårsprognosen för verksamheten visar på något högre nettokostnad än budgeterat. De ökade kostnaderna beror på ett ökat antal elever i gymnasieskolan än beräknat i budget. Den senaste befolkningsprognosen visar på fler ungdomar i åldern 16 - 19 år och att fler elever än beräknat går mer än tre år i gymnasieskolan. I prognosen har även förväntade bidrag från Migrationsverket för asylsökande ungdomar minskat då antalet asylsökande ungdomar placerade i Solna är färre än beräknat. Migrationsverket har även för
	Grundsär- och gymnasiesärskola 
	Utfallet för grundsär- och gymnasiesärskolan visar endast på en mindre avvikelse jämfört med budget. Helårsprognosen för verksamheten visar på lägre kostnader för gymnasiesärskolan än budgeterat. 
	Investeringar 
	Utfallet för perioden är 6,6 mkr lägre än föregående år. Avvikelsen mellan åren beror främst på att Råsunda Centralskola öppnades hösten 2018 och då utrustades med möbler och övriga inventarier. Under hösten kommer ytterligare möbler och inventarier för att utrusta de nya lokalerna för fritidshem årskurs 4-6 att köpas in. 
	Årsprognosen visar på ett underutnyttjande av investeringsmedel på 4 mkr. Avvikelsen mot budget beror på att planerade datorinköp kommer att belasta driftsbudgeten och inte investeringsmedel som tidigare planerats. Detta på grund av ändrade redovisningsregler i staden gällande datorer. 
	Investeringsutfall och årsprognos 
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	Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete 
	Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
	Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmannen, förskolan och skolan systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet består av fyra faser: 
	 Uppföljning 
	 Uppföljning 
	 Uppföljning 

	 Analys och bedömning 
	 Analys och bedömning 

	 Planering 
	 Planering 

	 Genomförande 
	 Genomförande 


	Förskola 
	Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 
	Arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter. I början av året hade rektorer i förskolan resultatdialoger tillsammans med förvaltningen, där varje rektor fick utvärdera sitt systematiska kvalitetsarbete i syfte att kunna förändra och förbättra arbetet. Utifrån den information som framkom vid resultatdialogen har en del förändringar gjorts gällande läsårets verksamhetsplan för att förenkla arbetet för rektorerna i förskolan. Ett arbete påbörjas under hösten för att arbeta tillsammans
	Arbetet med att förbättra kvaliteten i förskolan har fortsatt. Alla förskolor har arbetat med kvalitetsbegreppet och har tillsammans med förvaltningschefen och stabschefen arbetat fram vad kvalitet i rutinsituationer innebär i Solna stads förskolor. I arbetet med kvalitet i förskolans rutinsituationer blir pedagogerna medvetna om vad kvalitet i förskolan är, hur de behöver organisera undervisningen i förskolan för att skapa kvalitet samt hur de som pedagoger behöver agera för att kvalitet ska uppstå. Vid up
	gemensamt material har tagits fram från dessa workshops vilket ska delges alla pedagoger. Uppföljning av arbetet kommer att ske i det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet för att säkerställa att rektorerna fortsätter hålla arbetet med kvalitet i rutinsituationer levande och att den stora satsning som nu gjorts lever vidare. 
	Förstärka värdegrundsuppdraget 
	För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger i Solna stads förskolor en utbildning i ABC (Alla Barn i Centrum). Under våren deltog alla rektorer och biträdande rektorer i en kurs i ABC med syftet att ge dem kunskap i metoden, så att de bättre ska kunna följa upp arbetet och säkerställa att arbetet bibehålls i verksamheten. En kontaktgrupp med representanter från alla förskolor som har deltagit i ABC har skapats och gruppen träffar instruktöre
	Stödjande processer för lärande 
	Arbetet med barnhälsoteam (bht) har fortsatt och under våren utvecklade ett antal förskolor bht till att vara tematiska och bli tillfällen för kompetensutveckling gällande till exempel språkstörning, flerspråkighet och språkutvecklande arbetssätt. Bht handlar om att genom kollegialt lärande utveckla arbetet och utmaningarna med nya ögon. De pedagoger som regelbundet deltar i bht har fått större kunskap i hur de ska hantera barn i behov och de har också utvecklat en större förståelse för barnen. Flera försko
	Systematiken kring bht har förbättrats på flera förskolor. Det finns nu ett antal lokala bht där avdelningarna själva har ett eget bht där pedagogerna lyfter sina frågeställningar och det som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till bht som genomförs tillsammans med centrala utvecklingsledare. 
	Central förvaltning har inrättat öppna handledningar och funnits tillgängliga på förskolor för att kunna nå ut till fler pedagoger. De har även haft utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och barn med problemskapande beteende för pedagoger i både kommunala och fristående förskolor med syftet att bredda kompetensen och bättre kunna möta alla barn i förskolan. 
	Utveckla undervisningen och kompetensutveckling genom kollegialt lärande 
	För att utveckla undervisningen i förskolan har det genomförts ett stort arbete med att implementera den nya läroplanen för förskolan som trädde i kraft den 1 juli 2019. Under våren arbetade alla förskolor med läroplanen utifrån fem områden: grundläggande värden och uppdrag, en likvärdig utbildning, kommunikation, arbetssätt och skapande samt mål och riktlinjer. Syftet med arbetet var att ge alla medarbetare i förskolan god kännedom om läroplanen för att kunna undervisa utifrån den. Det var en framgång att 
	Stadens förste förskollärare har under nätverksträffar fördjupat sig i vad den nya läroplanen säger om förskollärarens ledarskap i arbetslaget och förskolan. 
	Det språknätverk som startade under hösten 2018 hade två träffar under våren 2019 och fördjupade sig då i de delar i den nya läroplanen som handlar om språkutveckling. 
	Under våren pågick planeringsfasen av ESF-projektet Digitalt medarbetarskap. Projektet syftar till att öka den digitala kompetensen så att medarbetarna får bättre förutsättningar att identifiera områden i verksamheten där digitala lösningar kan vara lämpliga. I samband med terminsstart startade ett arbete riktat till alla medarbetare i förskolan, förskoleklass och fritidshem med att stärka undervisningen i dessa verksamheter med hjälp av digitala verktyg. Inom ramen för ESFs projekt behöver alla deltagare g
	Arbetet med att utveckla kvalitet i rutinsituationer och att arbeta med att dela in barnen i mindre barngrupper under förskolans hela dag fortsätter. Alla förskolor har arbetat med kvalitetsbegreppet och har tillsammans med central förvaltning arbetat fram vad kvalitet i rutinsituationer innebär i Solna stads förskolor. Vid uppstarten i augusti genomförde rektorerna en workshop på temat kvalitet i förskola utifrån vad de som rektorer behöver göra för att kvalitet ska uppstå i varje rutinsituation. Ett gemen
	nu gjorts lever vidare. 
	Organisation för kvalitet 
	Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har genomfört en inventering av vilka förutsättningar det finns på varje förskola att minska barngruppernas storlek. Utifrån denna inventering har ett förslag till handlingsplan tagits fram. På en del förskolor kan barngruppernas storlek minskas genom organisationsförändringar medan på andra förskolor krävs ombyggnation i lokalen. I förslaget står angivet att cirka 10 förskolor bör byggas om. Genom dessa ombyggnationer blir en betydlig minskning 
	Utifrån kartläggningen har ett pilotprojekt genomförts på två förskolor, Tunet och Rågen, för att pröva hur en ombyggnation kan stödja rektors möjlighet att genomföra organisationsförändringar som leder till minskade barngrupper. Pilotprojekten har fallit väl ut och ombyggnadnationerna har skapat förutsättningar för att minska barngruppernas storlek betydligt. Arbetet med att organisera verksamheten fortsätter under hösten på respektive förskola. De slutliga effekterna på förskoleorganisationen och arbetssä
	Säkra kompetensförsörjningen 
	I mars deltog representanter för förskolan på Skoljobbsmässan för att visa upp verksamheten för potentiella medarbetare. Mässan var välbesökt och många snart nyexaminerade lärarstudenter och andra arbetssökande inom förskola och skola besökte Solna stads monter. Ämnen som väckte intresse bland besökarna var bland annat stadens digitaliseringsprojekt och hur staden arbetar med språkutveckling i förskolan. Ett antal ansökningar lämnades in direkt på plats på mässan och flera av besökarna har även efter mässan
	Grundskola 
	Tydligt pedagogiskt ledarskap 
	Den nya organisationen där områdesorganisationen upphörde har skapat nya möjligheter för rektorer i förskola och skola att träffas oftare i respektive yrkesgrupp. Förvaltningen har kunnat förbereda och paketera frågor och utvecklingsområden som rektorerna har fått arbeta med. Förvaltningen har arbetat med att sortera frågorna för att skapa bättre förutsättningar för dem att driva arbetet vidare inom ramen för sina skolor och förskolor. Exempel på sådana frågor/områden som tagits upp är: tilläggsbelopp, hemm
	Förvaltningen har identifierat att det vid t.ex. akuta händelser där flera förvaltningar behöver samarbeta behövs en organisation och en kommunikation för att underlätta rektorernas arbete. Under hösten har ett arbete initierats för att ta fram modeller för hur sådana samarbeten ska förbättras och underlättas. 
	Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 
	I december 2018 slöt barn- och utbildningsnämnden en överenskommelse med Skolverket om ett samarbete genom Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Under våren arbetade en grupp på central förvaltning samt två av kommunens skolor, Tallbackaskolan och Skytteholmsskolan, tillsammans med processtödjare från Skolverket för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. 
	Inom ramen för Samverkan för bästa skola har en nulägesanalys gjorts. I analysen framkommer att det finns brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete med orsaker på process- och strukturnivå. I analysen framkommer brister i processen gällande: Vad frågar vi efter? Hur följer vi upp? När frågar vi? Hur kommuniceras vilka underlag som beslut är fattade på? Det framkommer framförallt i verksamheternas uppföljningsrapporter. 
	I nulägesanalysen framkommer ett antal brister på strukturell nivå i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det årshjul som finns på central förvaltning är inte tillräckligt implementerat och känt i verksamheten, utan det är endast en liten grupp på förvaltningen som har god kännedom om årshjulet. Samma grupp som har kännedom om årshjulet är också ägare av all data och sköter analysarbetet. Analysarbetet behöver vara känt av och involvera fler på förvaltningen än analysgruppen. För att skapa en bredare 
	Kopplat till de brister som finns på processnivå gällande kompetensutvecklingsinsatser finns det på strukturell nivå brister i styrningen och ledningen av rektorerna gällande insatserna. Det saknas tydliga indikatorer till exempel gällande likvärdighet inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningen kommer att säkerställa inom formen resultatdialoger. 
	Det finns brister i styrkedjan som visar sig genom att medarbetare längre ut i kedjan inte vet varför vissa satsningar görs och vad de baseras på. Det har också varit svårt att hålla i och hålla ut i de kompetensutvecklingsinsatser som görs, särskilt när verksamheterna själva ska fortsätta arbetet. 
	Ett arbete har påbörjats under hösten för att arbeta tillsammans med rektorerna gällande hur de kan arbeta för att synliggöra styrkedjan och få ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer i organisationen. 
	Stödjande processer för lärande och kompetensutveckling för kollegialt lärande 
	Under våren initierade förvaltningschefen en utredning gällande tillgängliga lärmiljöer i våra grundskolor. Syftet var att tillgängliggöra utbildningen för fler elever och att fler elever ska nå en bättre progression under skoltiden i stadens skolor. Nu pågår en kartläggning av hur arbetet ser ut i dag för att identifiera vilka insatser som behöver göras. 
	Utbildningen om elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning fortsatte under vårterminen och är nu avslutad. I utbildningens sista modul ingick skolnämndens handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever. Därefter fördes samtal kring hur skolorna arbetar med särskilt begåvade elever idag, samt vad som behöver utvecklas i arbetet. En utvärdering gjordes efter att utbildningen avslutats och den visade att de deltagande lärarna tyckte att det var en givande och relevant utbildning. För att vidare kunn
	Under våren arbetade stödteamet för ELOF (Elever med lång och omfattande frånvaro) med att ta fram ett kartläggningsmaterial som leder till en fördjupad kunskap om orsakerna till att eleven stannar hemma från skolan. Det är sällan en orsak som leder till lång och omfattande frånvaro, utan ofta är det fler orsaker som förorsakar omfattande skolfrånvaro hos en elev. Inom forskningen delas faktorer som hör ihop med frånvaro in i tre kategorier: Skola, hem/familj och individ. 
	En framgångsfaktor i arbetet mellan hem och skola gällande elever med lång och oroande frånvaro är att stadens stödteam är neutralt gentemot alla parter då de representerar central förvaltning och socialförvaltningen och inte skolan. Att skapa ett nätverk där flera instanser arbetar tillsammans är ytterligare en framgång i arbetet med elever med lång och omfattande frånvaro. I januari avslutas projektet och övergår i förvaltning. 
	Särbegåvade 
	I dagsläget har verksamheterna enstaka eller inga elever som är konstaterat särbegåvade, däremot finns det elever som verksamheten misstänker är särbegåvade. För att upptäcka elever med särbegåvning följer skolorna de riktlinjer som finns i handlingsplanen för särskilt begåvade barn och elever. De elever som behöver extra utmaningar får ofta arbeta tillsammans i liten grupp för att utmana varandra, arbeta i läromedel som ligger ett eller ett par steg högre än den åldersadekvata nivån eller i högre årskurs i
	I andra verksamheter så strävar lärarna efter att undervisningen i grunden ska vara differentierad för att möta elevernas behov. Bland annat parallelläggs undervisning i olika ämnen så att flera klasser läser samma ämne på samma tid så att grupper kan skapas och alla elevers behov tillgodoses. 
	Särskilda undervisningsgrupper 
	Två tredjedelar av våra verksamheter har en eller flera särskilda undervisningsgrupper. Dessa grupper kan vara fixerade dvs. att eleverna går all sin undervisningstid i gruppen eller så att eleverna baserat på behov och ämne kommer till den särskilda undervisningsgruppen. Central förvaltning behöver framöver stötta verksamheterna i hur de kan utforma arbetet med särskilda undervisningsgrupper, framgångsrika arbetssätt samt hur den lokala och centrala elevhälsan kan stötta i arbetet. 
	Verksamheterna uppger att de särskilda undervisningsgrupperna ger elever stöttning till att öka uppfyllelsen av kunskapskraven samtidigt som de ger eleverna som är kvar i klassrummet mer tid för stöttning då läraren räcker till för flera. 
	Nyanlända elever 
	Under sen vår och sommar kom ett stort antal nyanlända till Solna. Det har kom 46 elever fram till sista augusti och av dem är 41 elever helt nyanlända till Sverige. Då antalet nyanlända ökar ställs krav på mottagandet i stadens verksamheter för att bidra till en god integration och säkerställa en god utbildning för alla elever. Förvaltningen stöttar med en specialpedagog som genomför den första obligatoriska kartläggningen som måste göras. 
	Stadens rektorer i skola har startat en arbetsgrupp för att arbeta fram hur verksamheten ska organisera undervisningen för nyanlända elever på bästa sätt. 
	Utveckling av undervisningen 
	Inför läsårsstarten 2018/2019 anställdes en IT-pedagog för att fortsätta driva utvecklingen av digitaliseringen i klassrummet. IT-pedagogen har under läsåret haft en kurs i programmering för alla matematik och NO lärare i årskurs 4–9. 
	Utbildningen har varit väldigt uppskattad och i stort sett alla deltagande lärare uppger att de nu kan undervisa i enlighet med läroplanens nya tillägg gällande digitalisering. 
	Förutom programmering har IT-pedagogen stöttat lärare i användandet av digitala verktyg framför allt i Office 365 och i Active Inspire, ett program som finns installerat på alla lärardatorer. Förutom att hjälpa enskilda lärare eller hela arbetslag med att höja sin IT-kompetens fångar IT-pedagogen upp utvecklingsbehov i verksamheten. 
	För att göra undervisningen mer interaktiv har en ny form av lärardator tagits fram där lärarna med hjälp av datorns touchskärm ska kunna utveckla sin undervisning. 
	Inför vårterminens nationella prov i svenska och engelska i årskurs 9 ställde Skolverket nya krav på att proven skulle göras digitalt och ett digitalt provverktyg, Dugga, upphandlades därför under höstterminen 2018. Efter genomförandet av proven har en utvärdering gjorts och det upphandlade provverktyget har inte levererat den kvalitet som var förväntad. År 2022 kommer Skolverket med en egen portal för digitala nationella prov och Solna har två skolor med i provverksamheten. De tekniska förutsättningarna fi
	Förvaltningen har identifierat följande områden utöver digitala verktyg för att arbeta vidare med för att utveckla undervisningen: 
	 Standardisering av undervisningen 
	 Standardisering av undervisningen 
	 Standardisering av undervisningen 

	 Lärmiljö 
	 Lärmiljö 

	 Extra anpassningar och särskilt stöd 
	 Extra anpassningar och särskilt stöd 

	 Lektionsdesign 
	 Lektionsdesign 

	 Språkutvecklande arbetssätt 
	 Språkutvecklande arbetssätt 

	 Bedömning 
	 Bedömning 


	Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet 
	Samarbetet med stiftelsen Friends fortsätter. I början på året fick förvaltningens ledningsgrupp en kommunövergripande rapport med alla grundskolors resultat på Friendsenkäten. Enkäten visar att det är goda resultat gällande de yngre eleverna i årskurs F-3. Det finns en samsyn mellan personal och elever gällande de utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns i arbetet med att förebygga trakasserier och kränkningar. Eleverna vill öka sitt inflytande i det mobbningsförebyggande arbetet och efterfrågar fle
	De utvecklingsområden som framkommer i analysen av enkäterna är att skolorna behöver arbeta med att förbättra återkopplingen till eleverna. Eleverna upplever inte alltid att personalen agerar vid kränkningar och utsatta elever upplever inte att de får återkoppling om vilka åtgärder skolan vidtar efter en händelse. Det finns en osäkerhet hos personalen kring vad de ska göra efter att en kränkningsanmälan är gjord till rektor. I analysen framkommer att skolorna vidtar åtgärder men på grund av tystnadsplikt bl
	Bedömning för lärande 
	Under läsåret har huvudmannen tagit fram tydliga sammanställningar på elever som riskerar att få betyget F i ett eller flera ämnen. Rektorsgruppen har arbetet med analys av dessa resultat samt skapat handlingsplaner för respektive elev för att öka uppfyllelsen av kunskapskraven. 
	I huvudmannens analys av elevernas resultat framkommer att lärarna inte fullt ut använder alla steg i betygsskalan. I sammanställningarna av elevernas resultat framgår det tydligt att det finns stora skillnader mellan bedömning hösttermin och vårtermin inom en årskurs, samt inom ett stadie då kunskapskraven är ställda mot sista årskursen i respektive stadie. En elevs resultat ska bedömas efter de kunskapskrav som undervisningen har behandlat under terminen utifrån en årskursadekvat nivå. Analysen visar att 
	i bedömning med Pernilla Lundberg som varit med och skrivit de nya allmänna råden om betyg och betygssättning. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet följs bedömning upp. 
	I arbetet med Samverkan för bästa skola framkommer det att lärarna brister i analysen av resultat från bedömningsstöd, nationella prov samt skriftliga omdömen och betyg. Detta riskerar att leda till att undervisningen inte planeras utifrån elevernas behov. Under workshop med rektorer i skola identifierades ett antal områden att arbeta vidare med för att förbättra bedömningen och säkerställa likvärdigheten så som analys av resultat på alla nivåer. 
	För andra året i rad ökar både meritvärdet i årskurs 9 och andelen elever i årskurs 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen. Även andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar. 
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	Säkra kompetensförsörjningen 
	I januari bjöds alla studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Solna in till en inspirationskväll med en föreläsning om etik och värdegrund i lärares vardag. Även alla stadens VFU-handledare blev inbjudna. Ett fyrtiotal från båda grupperna deltog i föreläsningen, vilken var mycket uppskattat. Inspirationskvällen är ett initiativ utifrån en grundlig utvärdering som gjordes tillsammans med VFU-handledare och ansvariga för VFU i verksamheten under förra våren. I utvärderingen framkom att för
	Förvaltningen har tillsammans med fackliga parter haft en heldag på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på temat strategisk kompetensförsörjning. Tillsammans identifierades möjliga aktiviteter att arbeta vidare med. En prioriterad möjlighet är “en lärarroll i förändring” där en kartläggning av lärarnas arbetssituation är nödvändig, dels kopplat till hur lärarnas arbetstid används och dels kopplat till den statliga satsningen på lärarassistenter. 
	Fritidshemmet 
	Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 
	Under läsåret 2018/2019 har fritidshemmet haft systematiskt kvalitetsarbete som tema på de stora nätverksträffarna som hålls gemensamt i staden. För att kunna utvärdera och förbättra verksamheten i syfte att öka kvaliteten i fritidshemmen har det varit fokus på pedagogiska planeringar i fritidshemmet med tydlig koppling till läroplanen. De pedagogiska planeringarna som görs på varje avdelning är grunden i det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemmet. 
	I varje skolas verksamhetsplan ska fritidshemmet ha egna aktiviteter på sin nivå kopplat till nämndmålen. I syfte att tydligare kunna utvärdera och utveckla undervisningen i fritidshemmet finns nu fritidshemmet centrala innehåll med och utvärderas inom varje läroplansområde fyra gånger per år. Detta förväntas leda till att rätt utvecklingsinsatser görs för fritidshemmet baserat på analyser som framkommer i redovisningarna i respektive skolas rapporter. 
	Tydligt pedagogiskt ledarskap 
	I Skolinspektionens föreläggande (20 juni 2018) framkom att rektorerna inte alltid ser till att leda den pedagogiska verksamheten i fritidshemmen, utan att vissa fritidshem saknar pedagogiskt ledarskap. Under året har alla skolors organisation presenterats för arbetsutskottet där bland annat det pedagogiska ledarskapet presenteras i en organisationsskiss för varje skola. Alla skolor har nu ett pedagogiskt ledarskap för fritidshemmet och det är rektor som är pedagogisk ledare för fritidshemmen förutom i de f
	Utveckling av undervisningen 
	I oktober 2018 anställde huvudmannen fyra förstelärare i fritidshem för att förstärka det pedagogiska ledarskapet samt för att vara med och driva den pedagogiska utvecklingen. Förstelärarna har ett förordnande på i första hand 1 år med möjlighet till förlängning. 
	Under våren pågick planeringsfasen av ESF-projektet Digitalt medarbetarskap. Projektet syftar till att öka den digitala kompetensen så att medarbetarna får bättre förutsättningar att identifiera områden i verksamheten där 
	digitala lösningar kan vara lämpliga. I samband med terminsstart startade ett arbete riktat till alla medarbetare i förskolan, förskoleklass och fritidshem med att stärka undervisningen i dessa verksamheter med hjälp av digitala verktyg. Inom ramen för ESFs projekt behöver alla deltagare genomgå en utbildning i likabehandling, vilket skett under augusti. Med start i oktober kommer medarbetarna få lära sig digitala verktyg som förstärker det språkutvecklande arbetet i förskola, förskoleklass och fritidshem s
	Från höstterminen 2019 tog barn- och utbildningsförvaltningen över fritidshemsverksamheten för elever i årskurs 4-6. Lokalerna har anpassats för verksamheten med fokus på effektivt lokalutnyttjande, god ventilation och goda ljusförhållanden, nya ytskikt, brand- och utrymning, tillgänglighet samt en säker skolmiljö. Varje berörd skola har arbetat med hur fritidsverksamheten för mellanstadiet ska bedrivas och organiseras framöver. En viktig gemensam satsning är att läxläsning införs på samtliga fritidshem. 
	Grundsärskola 
	Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 
	Både Tallbackaskolans grundsärskola och Skytteholmsskolans grundsärskola har deltagit i Samverkan för bästa skola. Fokus under våren har varit det systematiska kvalitetsarbetet och utvärdering av elevresultat. 
	Utifrån Skolinspektionens föreläggande (21 juni 2018) har förvaltningen tydligare begärt in och följt upp elever i grundsärskolans resultat. Det har framkommit att det finns osäkerhet hos en del lärare i grundsärskolan gällande bedömning. Det har också varit en bristfällig analys av elevernas resultat. Grundsärskolans systematiska kvalitetsarbete har förtydligats i uppföljningsrapporterna i Stratsys i syfte att lättare kunna urskilja vilka utvecklingsområden som grundsärskolan har. Det ska i förlängningen l
	Bedömning för lärande 
	Under läsåret har grundsärskolenätverket haft bedömning som tema. Syftet har varit att höja bedömarkompetensen bland lärarna samt att få en samsyn och likvärdighet mellan stadens två grundsärskolor. Arbetet i nätverket är nu under utvärdering. 
	Se utbildningens kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag som en helhet 
	I Skolinspektionens återkoppling gällande grundsärskolan framkom att huvudmannen inte följer upp tryggheten för elever i grundsärskolan. Med den bakgrunden skapades en egen Friendsenkät anpassad för grundsärskolan. Grundsärskolans vårdnadshavare har också fått en enskild enkät i årets brukarundersökning. Resultaten från Friendsenkäten visar att eleverna i grundsärskolan är trygga och mår bra i sin skolmiljö. 
	Gymnasiet 
	Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer 
	Vid läsårslut 2018/19 hade andelen elever med gymnasieexamen eller yrkesexamen ökat från 86 procent till 89 procent. Den genomsnittliga meritpoängen från 13,8 till 14,4 poäng. 
	Vid läsårstart 2018/19 var det ett antal elever i Solna, framför allt med npf, som inte var behöriga till gymnasiet och det var svårt att hitta ett program på gymnasiet som passade. Utifrån analysen av behovet startade Solna gymnasium till läsårsstart 2019/20 Individuellt alternativ för elever med behov av extraordinärt stöd. Utbildningen vänder sig till elever som är mellan 16–19 år och som av olika anledningar inte är behörig till ett Nationellt program. Solna gymnasium erbjuder en liten undervisningsgrup
	Ungdomsmottagningen 
	Förutom sedvanlig ungdomsmottagningsverksamhet i form av öppen mottagning och drop-in mottagning hos kurator/psykolog, barnmorska och läkare samt utåtriktad verksamhet i olika former, gör Solna ungdomsmottagningen särskilda satsningar under 2019. Det projekt som påbörjades 2018 i samarbete med Solna gymnasium kommer delvis att fortgå under 2019. I detta innefattas drop-in mottagning hos barnmorska 1 
	gång/vecka på Solna gymnasium samt besök hos psykolog/kurator, antingen på gymnasiet eller på ungdomsmottagningen. Projektet mellan Solna gymnasium och Solna ungdomsmottagning anses ha fallit ut väl. Många elever har uttryckt att det varit nöjda med insatserna samt att de blivit hjälpta med de frågeställningar som de sökte för. Resultaten av utvärderingsfrågorna vid föreläsningarna indikerar att en majoritet av eleverna upplever att deras kunskaper om psykisk ohälsa ökat samt att det kommer ha användning av
	Den samlade bilden från Solna gymnasiums personal är att projektet varit lyckat och att det inneburit en bra service till skolans elever. 
	Sedan januari 2019 har ungdomsmottagningen i snitt haft 290 besök i månaden. I dagsläget utvärderas kontakten med ungdomar på olika sätt, såväl hos barnmorska som hos kurator/psykolog, då den avslutas. Detta sker muntligt, eller med hjälp av t.ex. uppföljande screeningformulär. Under hösten kommer ungdomsmottagningen att påbörja ett arbete för att ta fram mer systematiska metoder för uppföljning av enskilda besök. T.ex. kommer samtalssidan att ha regelbundna metodträffar för att arbete vidare i frågan. 
	Ungdomsmottagningen har för året 2019 beviljats projektmedel från Uppdrag Psykisk Hälsa för att arbeta fram metoder i arbetet med nyanlända ungdomar och unga vuxna. En 50 procent tjänst barnmorska samt en 50 procent kurator har anställts för uppdraget. Projektet innehåller bl.a. planerad gruppverksamhet TRT – Teaching Recovery Techniques (som riktar sig till unga som varit med om svåra upplevelser i samband med krig eller katastrofer), utökade möjligheter att ta emot nyanlända för enskilda besök, informatio
	Nuvarande vårdavtal med hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) angående ungdomsmottagningar löper ut 2020-12-31. Nya vårdavtal ska tas fram till 2021 och tillsammans med Storsthlm har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utrett de rättsliga förutsättningarna för vårdavtalen samt förutsättningar för samverkan mellan kommun och Region Stockholm. Utifrån detta föreslås att uppdragen upphandlas via lagen om offentlig upphandling, LOU (2016:1145) i samverkan med respektive kommun eller att uppdraget avtalas med Stockhol
	Sjukhusskolan 
	Sjukhusskolan är belägen på Nya karolinska sjukhuset. På sjukhusskolan arbetar 3 lärare som undervisar elever från årskurs 1 till och med gymnasiet från hela länet. Eleverna kan vistas på sjukhuset under en kortare period, allt från några dagar till återkommande under 2,5 år. Lärarna på sjukhusskolan erbjuder också samtal med skolorna för elever som är under behandling på sjukhuset under lång tid. De åker då ut till den ordinarie skolan tillsammans med en sjuksköterska för att träffa lärare och skolledning 
	Lärarna arbetar med eleverna individuellt eller i grupp. Undervisningen sker antingen i sjukhusskolans klassrum eller inne på patientens rum. Lärarna på sjukhusskolan har ett tätt samarbete med elevernas ordinarie skola för att ge eleverna det bästa stödet när de är hos oss på sjukhusskolan. 
	Till höstterminen 2019 har sjukhusskolan fått en ny skollokal, betydligt större än den tidigare. Detta öppnar upp för helt nya möjligheter gällande arbetssätt. Under hösten planerar sjukhusskolan att från och med vecka 36 ha ”öppen skola” kl. 10-15. Tanken är att det alltid ska finnas en lärare på plats i klassrummet för att ta emot elever som ”droppar” in. Syftet är att nå ut till flera skolbarn på detta sätt, t.ex. de som befinner sig på dagvården. 
	Klagomål 
	Huvudmannen tog läsåret 2018/19 emot 75 stycken klagomål, vilket är en minskning sedan läsåret 2017/2018 då huvudmannen tog emot 104 klagomål. Av dessa 75 hanterades 29 på huvudmannanivå, dvs. av en utredare på central förvaltning, och 46 överlämnades till berörd förskola eller skola för vidare hantering. 
	På skolnivå utmärker sig två skolor i antalet klagomål. Råsunda skola tog emot 11 anmälningar till huvudman och 5 anmälningar till Skolinspektionen vilket innebär att skolan sammantaget mottagit 16 anmälningar under läsåret. Ulriksdalsskolan tog emot 11 anmälningar till huvudman och 4 till Skolinspektionen vilket innebär att skolan sammantaget mottagit 15 stycken anmälningar under läsåret. På förskolenivå utmärker sig Fröets förskola med 7 anmälningar. 
	Av överlämnade ärenden framkommer följande 
	Av 9 skolor har 6 tagit emot anmälan om klagomål varav Ulriksdalsskolan har tagit emot 11 stycken anmälningar gällande skolsituationen. Råsunda skolan har tagit emot 6 anmälningar som lämnats över till rektor för fortsatt hantering. 
	Av 36 förskolor har 11 tagit emot anmälan om klagomål varav Uddens förskola har tagit emot 4 stycken klagomål gällande situationen på förskolan. 
	Av de ärenden som har utretts av central förvaltning framkommer följande 
	Av de 29 som hanterats på huvudmannanivå avser 17 förskolan, vilket skiljer sig från tidigare år då skolan stått för majoriteten av inkomna anmälan om klagomål. Bland dessa anmälningar har Fröets förskola tagit emot 5 anmälningar som handlar om verksamhetens utförande/situation. Fröets förskola har utifrån inkomna klagomål påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med förvaltningen och av statistik kan förvaltningen utläsa att anmälan om klagomål stagnerade under våren 2019. 
	12 av 29 anmälningar avser skolan och Råsundas skola har tagit emot 6 anmälningar som rör kränkande behandling och skolsituationen. 
	På Tallbackaskolan som tidigare år utmärkt sig med stort antal anmälningar om klagomål både till huvudman och till Skolinspektionen, har anmälningarna minskat i antal och skolan har arbetat vidare med sin utvecklingsplan som initierades av central förvaltning föregående läsår. 
	Bergshamraskolan som under tidigare år har haft utmaningar med klagomål till huvudman, har under läsåret 2018/19 endast tagit emot en anmälan om klagomål mot utbildningen. 
	Kränkningsärenden anmäla till skola och uppföljning av skolornas åtgärdande arbete 
	Förvaltningen arbetar under hösten 2019 med att förbättra det systematiskt uppföljningsarbete i skolorna vad gällande kränkande behandling och hantering av klagomål enligt gällande klagomålsrutiner. Antalet inkomna anmälningar till skola om kränkande behandling var 581 under läsåret 2018/2019. Var tredje månad ska skolorna rapportera in antal inkomna anmälningar om kränkande behandling med uppgifter om antal kränkningar per årskurs, vad kränkningarna handlar om samt antalet återkommande kränkningar (mobbnin
	Central förvaltning följer varje år upp skolornas plan mot kränkande behandling/diskriminering, och deltar vid vissa tillfällen i kuratorernas nätverk. 
	Utvecklingsåtgärder 
	 Fröets förskola har utifrån inkomna klagomål påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med central förvaltning vilket kommer att verkställas under kommande läsår. 
	 Fröets förskola har utifrån inkomna klagomål påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med central förvaltning vilket kommer att verkställas under kommande läsår. 
	 Fröets förskola har utifrån inkomna klagomål påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med central förvaltning vilket kommer att verkställas under kommande läsår. 

	 Arbeta för ett bättre samarbete skolor emellan för att dela med sig av goda exempel. 
	 Arbeta för ett bättre samarbete skolor emellan för att dela med sig av goda exempel. 

	 Säkerställa att skolan och förskolan uppfyller anmälningsskyldigheten i 6 kap. 10 § SL. 
	 Säkerställa att skolan och förskolan uppfyller anmälningsskyldigheten i 6 kap. 10 § SL. 


	Kvalitetsdeklarationer 
	Kvalitetsdeklarationerna går i linje med läroplanernas uppdrag och följs upp inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Solnas skolor och förskolor arbetar utifrån en aktuell likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 
	Tvärsektoriella frågor 
	Solna stad har väl utvecklade metoder för att arbeta med de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete, likabehandlingsarbete och strategiskt miljöarbete. Kommunstyrelsen, kommittéer och råd skapar tillsammans med stadsledningsförvaltningen förutsättningar för arbetet bland annat genom kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och samarbete. Nämnderna har uppdraget att använda de tvärsektoriella perspektiven för att utveckla den egna verksamheten och stödja nämndens måluppfyllelse. Det tvärsektoriella arb
	Internationellt 
	Nämndens internationella arbete används huvudsakligen som metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling, samt för att rusta barn och unga för en framtid i en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2019. 
	Det internationella arbetet bedrivs dels förvaltningsövergripande och dels inom ramen för skolornas systematiska kvalitetsarbete. Det förvaltningsövergripande arbetet har fokus på verksamhets- och kvalitetsutveckling medan skolornas arbete även fokuserar att rusta barn och unga för framtiden. Olika former av samarbeten med andra länder ökar elevernas förmåga att verka i en globaliserad värld. Detta sker vanligtvis inom ämnena samhällskunskap och språk samt genomsyras av ett värdegrundsarbete. 
	Förvaltningsövergripande 
	Staden deltar i det europeiska nätverket Eurocities Social Affairs Forum och och barn- och utbildningsförvaltningen i arbetsgruppen ”Utbildning”. Arbetsgruppen använder metoden ”Critical Friend Review” – vänskaplig kollegial granskning för att utifrån en identifierad frågeställning ge strukturerad feedback på en stads utbildningssystem. I maj var en representant från central förvaltning i Barcelona, Spanien för att studera och ge feedback på stadens utbildningssystem samt inhämta kunskap- och erfarenheter f
	För fjärde året i rad har representanter från förvaltning och verksamheten besökt BETT-mässan i London. Resan är dels ett besök på BETT-mässan samt två fortbildningsdagar där deltagarna får ta del av den senaste forskningen och den beprövade erfarenheten inom digitalisering i skolan. Att delta i BETT resan ger en uppdatering i vad som är aktuellt inom området samt skapar möjligheter till nätverk och utbyten med andra deltagande kommuner. I verksamheten ger BETT inspiration att skapa nya lärsituationer där d
	Förvaltningen deltar sedan 2018 i projektet "Digitalt medarbetarskap" som finansieras av Europeiska Socialfonden. Projektets syfte är att bygga en organisation för hållbar digital utveckling och stärka den digitala kompentensen bland annat hos anställda i förskola, fritidsverksamhet och förskoleklass. Projektet avslutas 2021. 
	Skolor 
	Ulriksdalsskolan har ett långsiktigt samarbete med en skola i Beijing, Kina med fokus på språk, kultur och interkulturell kompetens för elever samt pedagogiskt utbyte för lärare. Ulriksdalsskolan ansöker om en fortsättning på projektet 2019-2020 med delfinansiering från Atlasprogrammet. Projektet består av en internationell spetsutbildning på skolan, en studieresa för lärare och elever till Kina och ett besök i Solna av lärare och elever från den kinesiska skolan. 
	Solna Gymnasium koordinerar ett EU-projekt med fokus på hållbart entreprenörskap och innovationer i samarbete med en skola i Voorburg, Nederländerna.  Delfinansieras av Erasmus + programmet. Solna Gymnasium deltar också i ett nordiskt och baltiskt samarbetsprojekt som leds av gymnasiet i Solnas vänort Gladsaxe, Danmark. Eleverna utvecklar tillsammans idéer och aktiviteter för att förbättra integrationen i de deltagande städerna. Delfinansieras av Nordplus programmet. 
	Skolambassadörer för EU finns nu på fyra skolor i Solna; Skytteholmsskolan, Ulriksdalsskolan, Tallbackaskolan och Solna Gymnasium. Deras arbete med att stärka EU-kunskap och internationalisering i skolan fortsätter.  En skolambassadör uppgift är att inspirera och stötta kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa. 
	Skytteholmsskolan, Ulriksdalsskolan och Solna Gymnasium deltar också i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram. Skolorna utbildar juniorambassadörer bland eleverna. De ska i sin tur informera och utbilda andra elever om EU. 
	Inför EU-valet bjöd Ulriksdalsskolan in politiska ungdomsförbund till EU-debatt och flera av stadens skolor genomförde EU-val. På Europadagen gick finalen av frågetävlingen Vem vet mest om EU av stapeln för elever i årskurs 8. Tävlingen anordnades av Internationella kommittén i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. 
	Framgångsfaktorer är att skapa en tydlig struktur för det internationella arbete där olika aktiviteter sammantaget bidrar till att uppfylla läroplanens mål kring internationalisering och Solna stads inriktning att förbereda barn och unga för en framtid i en värld med täta kontakter över nation- och kulturgränser. Det strukturerade arbetet bidrar till att uppfylla nämndmålet om höjda kunskapsresultat. 
	  
	Likabehandling 
	Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet samt att säkra likvärdigt bemötande och service. Nedan beskrivs likabehandlingsarbetet under 2019. 
	Hittills under 2019 har följande förvaltningsövergripande aktiviteter genomförts: 
	Förvaltningen har tagit fram nya anvisningar och rutiner för ansökningsprocessen för tilläggsbelopp i förskola, grundskola och gymnasieskola. Syftet med de nya rutinerna är att möta kraven i skollagen, så att prövningen av tilläggsbelopp sker på ett likvärdigt sätt, oavsett om det är en ansökan från en fristående eller kommunal verksamhet. 
	Likaså har rutiner för köp av externa placeringar i fristående resursskolor setts över och förtydligats med vilka underlag/dokumentation som krävs för beslut om en eventuellt högre ersättning för skolplaceringen. I detta arbete har det även identifierats ett behov av att stärka arbetet med särskilt stöd i de kommunala verksamheterna och en specialpedagog har rekryterats för att kunna stötta verksamheterna i detta utvecklingsarbete. 
	För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger i Solna stads förskolor en utbildning i Alla Barn i Centrum (ABC). Under våren har alla rektorer i förskola och biträdande rektorer fått en anpassad kurs i ABC med syftet att ge dem kunskap i metoden, så att de bättre ska kunna följa upp arbetet och säkerställa att arbetet bibehålls i verksamheten. En kontaktgrupp med representanter från alla förskolor som har deltagit i ABC har skapats och gruppen
	Central förvaltning har haft utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och problemskapande beteende, för pedagoger i både kommunala och fristående förskolor, med syftet att bredda kompetensen och bättre kunna möta alla barn i förskolan. Utbildningsinsatsen fortsätter under hösten 2019, både i förskolan och grundskolan. 
	Samarbetet med stiftelsen Friends fortsätter. Den enkätundersökning som gjorts visar att det finns en samsyn mellan personal och elever gällande de utmaningar och utvecklingsmöjligheter som finns i arbetet med att förebygga trakasserier och kränkningar. De utvecklingsområden som framkommer i analysen av enkäterna är att skolorna behöver arbeta med att förbättra återkopplingen till eleverna. 
	Likabehandlingsarbetet bedrivs framförallt inom ramen för förskolor och skolors systematiska kvalitetsarbete. Verksamheterna ansvarar för att varje läsår planera och följa upp aktiviteter inom likabehandling. Aktiviteterna skrivs in i varje enhets plan mot kränkande behandling och diskriminering som ska utvärderas och analyseras vid läsårets slut. 
	Nämndens likabehandlingsarbete har bidragit till att uppfylla målen Förskolan arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola samt målet att alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. 
	Miljö 
	Nämndens miljöarbete utgår från den av kommunfullmäktige antagna miljöpolicyn med tillhörande miljöstrategi samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljöområdet under 2019 utifrån miljöpolicyns fokusområden. 
	Mer energieffektiva lokaler 
	Barn- och utbildningsförvaltningen har en tydlig dialog och samverkan med fastighetsägare kring energieffektiviserande åtgärder som utbyte av armaturer och ljuskällor. Under 2019 har upprustningsarbeten på Skytteholmsskolan fortsatt där bland annat en ny och energieffektiv belysning installerats. På Råsundaskolans nya del har ventilationen under perioden bytts ut mot modern och energieffektiv ventilation. I samband med detta sattes även ny belysning upp i denna del av skolan. Aktiviteterna bidrar till uppfy
	Säkra skolvägar 
	Solna stad arbetar utifrån en strategi och en genomförandeplan för säkra skolvägar. Insatserna för de olika skolorna varierar, men det övergripande målet är att skapa en tydligare, tryggare och mer strukturerad trafikmiljö i staden. I planen ingår att skapa förutsättningar för att få fler barn att gå och cykla till/från skolan. Bland annat skapas fler och säkrare passager över gator där många barn rör sig på väg till och från skolan. Under sommaren 2019 genomfördes åtgärder vid Skytteholmsskolan, Ekensbergs
	Matsvinn 
	Arbetet med att minska matsvinnet pågår dagligen på stadens skolor och förskolor. På Bergshamraskolan har matsvinnet i stort sett upphört helt efter ett framgångsrikt matsvinnsprojekt som pågått sedan december 2018. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt resursanvändande. 
	Digitalisering 
	Barn- och utbildningsförvaltningen har under året arbetat aktivt med att utveckla systemstöd för att ersätta pappershantering med digital hantering där det är möjligt. På så sätt sparas resurser genom exempelvis minskad 
	pappersförbrukning och minskade transporter. Exempelvis görs sedan sommaren 2019 ansökan och handläggning av skolskjuts digitalt. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet ett effektivt resursanvändande. 
	Kemikaliesmart förskola och skola 
	Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram en åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskolor och skolor. Under 2019 har arbetet fortsatt enligt planen. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att undvika användningen av farliga ämnen och hantera kemikalier så att risker minimeras. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet en god livsmiljö. 
	Upphandling och inköp 
	Miljö beaktas vid inköp, exempelvis är 30 procent av de totalt inköpen av matvaror från Sodexo ekologiska och 80 procent av all frukt till skolor och förskolor. Aktiviteten bidrar till uppfyllelse av inriktningen i miljöpolicyn, särskilt fokusområdet en god livsmiljö. 
	  
	Medarbetare 
	Kompetensförsörjning 
	Kompetensförsörjningen är en fortsatt utmaning. Genom bland annat bedriva verksamheter som genomsyras av hög kvalitet, en stabil organisation, rätt förutsättningar och goda resultat blir staden en attraktiv arbetsgivare inom förskola och skola. Förvaltningen bedriver inom ramen för de av nämnden antagna strategier för att öka kvaliteten i förskolan och för att förbättra kunskapsresultaten i skolan, ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv förskole- och s
	Barn- och utbildningsförvaltningen har i det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjningen genomfört ett ledarutvecklingsprogram mellan augusti 2018 och juni 2019. Programmet var utformat för biträdande rektorer i förskola och skola samt andra personer med ledaruppdrag inom organisationen och totalt 21 deltagare genomförde programmet. Syftet med programmet var att höja kompetensen inom olika HR-relaterade frågor och ge god kännedom om de arbetssätt och de förväntningar Solna stad har på ledare inom organis
	I mars deltog representanter för förskolan på Skoljobbsmässan för att visa upp verksamheten för potentiella medarbetare. Ett antal ansökningar lämnades in direkt på plats på mässan och flera av besökarna har även efter mässan sökt till den lärarrekrytering som pågår inom staden. 
	I januari bjöds alla studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Solna in till en inspirationskväll med en föreläsning om etik och värdegrund i lärares vardag. Inspirationskvällen var ett initiativ utifrån en grundlig utvärdering som gjordes tillsammans med VFU-handledare och ansvariga för VFU i verksamheten 2018. I utvärderingen framkom att för att i förlängningen kunna rekrytera studenter som har gjorts sin VFU i någon av stadens verksamheter behövs fler gemensamma aktiviteter för att vis
	Kompetensutveckling 
	För att stärka värdegrunds- och trygghetsarbetet och ytterligare höja förskolornas kvalitet får alla pedagoger i Solna stads förskolor en utbildning i Alla Barn i Centrum (ABC). Under våren fick även alla rektorer i förskolan och biträdande förskolerektorer en anpassad kurs i ABC med syftet att ge dem kunskap i metoden så att de bättre ska kunna följa upp arbetet och säkerställa att arbetet bibehålls i verksamheten. 
	Central förvaltning har haft utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och problemskapande beteende för pedagoger i både kommunala och fristående förskolor, med syftet att bredda kompetensen och bättre kunna möta alla barn i förskolan. Utbildningsinsatsen fortsätter under hösten 2019 både i förskolan och grundskolan. 
	Under har läsåret har alla matematik- och NO lärare i årskurs 4–9 gått en utbildning i programmering. Utbildningen var väldigt uppskattad och i stort sett alla deltagande lärare uppger att de nu kan undervisa i enlighet med läroplanens nya tillägg gällande digitalisering. 
	Som en del av strategin för att öka kvaliteten i förskolan görs fortsatta satsningar på att utveckla barnhälsoteamen. Stadens förskolepedagoger erbjuds s.k. öppen handledning som ett komplement till barnhälsoteamen för att på ett lättillgängligt sätt ge det stöd och hjälp som behövs i den dagliga verksamheten. 
	Under våren pågick planeringsfasen av ESF-projektet Digitalt medarbetarskap. ESF-projektet Digitalt medarbetarskap syftar till att öka den digitala kompetensen så att medarbetarna får bättre förutsättningar att identifiera områden i verksamheten där digitala lösningar kan vara lämpliga. I samband med terminsstart började ett arbete riktat till alla medarbetare i förskolan, förskoleklass och fritidshem med att stärka undervisningen i dessa verksamheter med hjälp av digitala verktyg. Inom ramen för projekt be
	Medarbetarengagemang (HME) 
	År 2019 genomförde staden den stora medarbetarundersökningen som är en större undersökning som utöver HME-undersökning fokuserar på organisationens mjuka områden, utsattshetsfrågor samt Solna stads specifika frågor. Samtliga skolor och förskolor har fått resultaten återkopplade och arbetet med resultaten har kommit igång under hösten med handlingsplaner och gemensamma aktiviteter. Förvaltningens resultat i medarbetarundersökningen och index i hållbart medarbetarengagemang, HME var 78,3 vilket är en ökning m
	Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2018 
	Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende år 2018. Uppföljningen genomfördes på en partsgemensam arbetsmiljödag genom workshops med förvaltningens lokala arbetsmiljökommittéer. Förvaltningen tog därefter fram en handlingsplan över förbättringsområden i förvaltningens arbetsmiljökommitté (FAMK). Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt, ur ett vidare perspektiv, u
	Det sammanfattande resultatet av årets uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete visar att det finns utvecklingsmöjligheter främst inom områdena introduktion, rutiner och de systematiska uppföljningarna efter olycksfall och allvarliga tillbud. 
	På den partsgemensamma arbetsmiljödagen hölls en föreläsning kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Utifrån föreläsningen arbetade förvaltningens lokala arbetsmiljökommittéer med de förhållanden som råder på respektive arbetsplats. Det kunde konstateras att detta är ett område som förvaltningen behöver arbeta vidare kring under året. 
	Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet följer upp hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på barn- och utbildningsförvaltningen. Inom de områden där det inte är säkerställt att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt arbetsmiljölagstiftningens krav behöver förbättringsåtgärder genomföras. 
	Förslag till förbättringsåtgärder är: 
	 Introduktion av såväl chefer som medarbetare ska prioriteras 
	 Introduktion av såväl chefer som medarbetare ska prioriteras 
	 Introduktion av såväl chefer som medarbetare ska prioriteras 

	 Utveckla en rutin och en praktisk hantering av ”inrymningsträning” för medarbetare vid hot och våld. Detta innebär en rutin och hantering för då medarbetare behöver kunna stänga in sig inomhus tillsammans med verksamhetens barn och elever. Utbildning är beställd för samtliga grundskolor i egen regi och genomförandet planeras till terminsstart i augusti 2019. 
	 Utveckla en rutin och en praktisk hantering av ”inrymningsträning” för medarbetare vid hot och våld. Detta innebär en rutin och hantering för då medarbetare behöver kunna stänga in sig inomhus tillsammans med verksamhetens barn och elever. Utbildning är beställd för samtliga grundskolor i egen regi och genomförandet planeras till terminsstart i augusti 2019. 

	 Genomlysning av central förvaltningens uppdrag och stöd till områdena i syfte att nå efterfrågade resultat, möta olika utmaningar i vardagen och lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet pågår. En justerad organisation för central förvaltning är genomförd.   
	 Genomlysning av central förvaltningens uppdrag och stöd till områdena i syfte att nå efterfrågade resultat, möta olika utmaningar i vardagen och lyckas med det systematiska kvalitetsarbetet pågår. En justerad organisation för central förvaltning är genomförd.   

	 Kompetensutveckling i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs efter olycksfall och allvarliga tillbud. Kompetensutveckling i verktyget KIA. 
	 Kompetensutveckling i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs efter olycksfall och allvarliga tillbud. Kompetensutveckling i verktyget KIA. 

	 Utveckla arbetet kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
	 Utveckla arbetet kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 


	  
	Barn- och utbildningsnämnden hade i augusti 2019 totalt 1371 anställda, varav 1090 kvinnor och 281 män. 
	Sjukfrånvaro 
	Förvaltningen arbetar förebyggande med sjukfrånvaron bland annat genom ett samarbete med Karolinska Institutet för att förebygga stress för lärare. Resultatet av projektet utvärderas under hösten 2019. 
	I den årliga mätningen av stadens sjukfrånvaro har förvaltningens medarbetares sjukfrånvaro mellan januari - juli 2019 minskat jämfört med samma period 2018. Männens sjukfrånvaro har minskat mer än kvinnors. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat för dag 1-14 samt dag 15-59.  För dag 60- har sjukfrånvaron för kvinnor minskat. Förvaltningen kommer tillsammans med chefer i organisationen att analysera resultatet på enhetsnivå för att identifiera vad som varit framgångsfaktorer under året, och vad som påverkat att sju
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	Fotnot: Antal årsarbetare i snitt avser överenskommen sysselsättningsgrad. Sjukfrånvaro avser perioden januari-juli för respektive år. 




	Framtida utmaningar och förutsättningar 
	För att säkra framtidens välfärd har kommunstyrelsen initierat ett projekt, Solna 2025. Staden står inför stora utmaningar med ökade välfärdsbehov bland annat på grund av att det blir fler unga och äldre i samhället. Förväntningarna på stadens verksamheter samt på den service som staden erbjuder i form av e-tjänster, kontakt och tillgänglighet ökar. Det råder redan i dag brist på utbildad personal inom förskolans och skolans område. Barn och unga ökar i en takt där bristen inte matchar antalet som utbildar 
	För att frigöra resurser, ekonomiska och personella, till de som är i störst behov av det, behöver förvaltningen arbeta med att få fler att klara mer själva. Det handlar om att utveckla e-tjänster där medborgarna i större utsträckning kan göra ärenden såsom att ansöka om skolplats eller skolskjuts själva, införa digitala system som kan avlasta lärare, t.ex. läromedel med självrättning, digitala screeningar eller andra administrativa eller pedagogiska stödsystem. Lärarnas roll är i förändring, inte minst kop
	Därtill behöver förvaltningen arbeta med professionsutveckling för att säkerställa att de medarbetare som finns i verksamheterna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ett kollegialt lärande. Det kan handla om vidareutbildning i områden som utveckling av undervisningen, lektionsdesign, bedömning, barn i behov av särskilt stöd och anpassningar av undervisningen. 
	Förvaltningen behöver också fortsätta arbetet med att förbättra likvärdigheten. Det handlar om att säkerställa att alla elever i stadens skolor får en likvärdig utbildning. Här har förvaltningen identifierat behov av att arbeta med en standardisering inom flera områden för att erbjuda ett bättre stöd till lärare, inte minst nyutexaminerade. 
	Vad gäller förskolan är avvägningar i den strukturella kvaliteten en utmaning. Att balansera satsningar på personalens kompetens, barngruppernas storlek och personaltätheten för att säkerställa en god kvalitet. Ett arbete kring detta har påbörjats och behöver fortsätta. Även inom förskolan behöver likvärdigheten förbättras. 
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	Avtalsuppföljning 
	Stadens gemensamma städavtal följs upp fyra gånger per år tillsammans med leverantörerna. Utöver det har varje enhet operationella möten 10 gånger per år. Dessutom har förvaltningen löpande kontakter vid behov med respektive leverantör. 
	Avtal om mat till förskolor och skolor följs upp en gång per termin samt vid behov. 
	Intern kontroll 
	Nämndens interna kontrollplan för 2019 består i huvudsak av kontrollmoment kopplade till verksamhetsprocesser. Arbetet med de beslutade kontrollmomenten pågår enligt plan och kommer att redovisas i nämndens årsredovisning. 
	Under våren har även ett arbete med att kartlägga förvaltningens stödprocesser startats upp. Fokus för arbetet är placeringsprocessen och dess koppling till processen för in- och utbetalningar av peng till rätt utförare. När processer och rutiner finns på plats kommer även kontrollmoment för att säkra den interna kontrollen att läggas in. 
	I årsredovisningen kommer uppföljningen av internkontrollplan redovisas i sin helhet.  





