Barn- och ungdomsnämnden 2015
Färgkoderna förklaras nedan:

✔

Betyder att åtagandet är helt uppfyllt

● Betyder att åtagandet är delvis uppfyllt

✘
▬

Betyder att åtagandet inte är uppfyllt
Betyder att utvärdering ej genomförts

Förskola
Delmål

Målnivå enligt budget 2015

Kommentar

Färg

Du som är i behov av barnomsorg erbjuds det inom Barnomsorg ska erbjudas inom 4 Under perioden juli till december har 116 barn placerats.
4 månader
månader efter ansökan registrerats på Av dessa har 83 barn (71,5 %) placerats inom 4 månader
barn och ungdomskontoret.
medan 33 barn (28,4 %) inte har placerats inom lagstadgad
tid. Under hela året har 176 barn placerats. Av dessa har
123 barn (69,8 %) placerats inom 4 månader medan 53
barn (30 %) inte har placerats inom lagstadgad tid.

Ditt barn erbjuds utevistelse i en utvecklande miljö Förskoleverksamhet som bedrivs Samtliga förskolechefer anser i sina utvärderingar att
utomhus ska genomföras i enlighet förskoleverksamheten som bedrivs utomhus, i mycket hög
med läroplanen för förskolan
eller ganska hög utsträckning, genomförs i enlighet med
läroplanen. Av 242 enkätsvar som rör 254 barn svarar 224
(92,5 %) av föräldrarna att de anser att deras barn erbjuds
utevistelse i en utvecklande miljö.
I förskolan möter ditt barn
pedagogisk högskoleutbildning

personal

med Andelen personal med pedagogisk Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning
högskoleutbildning ska ligga i nivå har sjunkit till 35 % enligt Skolverkets kommunblad
med riket.
"Förskola, skola och vuxenutbildning i Hylte 2014",
publicerad i september 2015. Siffran för samtliga
kommuner är 45 %.

Du som förälder erbjuds enskilt samtal om ditt Minst två enskilda
barn två gånger per år.
erbjudas per år.

samtal

ska Alla förskolor i Hylte kommun utom en, erbjuder 2
utvecklingssamtal per år enligt förskolecheferna.

Ditt barn får efter egen förmåga ta ansvar för sina Arbetet mot kränkande behandling Förskolecheferna på 7 av 10 förskolor anser att barn och
egna handlingar och för förskolans miljö.
och utanförskap ska ständigt pågå. föräldrar i ganska låg utsträckning är delaktiga i planen
mot diskriminering och kränkande behandling. Samtliga
Målet är 0-tolerans.
förskolechefer anser i sina utvärderingar att arbetet med
planen i mycket hög eller ganska hög utsträckning
fungerar. De uppger även att barnen i mycket hög eller
ganska hög utsträckning tar ansvar för sina handlingar och
miljön. 90,5 % av de föräldrar som besvarade enkäten för
förskolan anser att förskolan tar tag i incidenter på ett bra
sätt.

Fritidshem
Delmål
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Ditt barn erbjuds rekreation och en meningsfull Föräldrar och elever ska uppleva att
fritid som stimulerar barnets utveckling och fritidshemsverksamheten
erbjuder
lärande
rekreation och en meningsfull fritid
som stimulerar utveckling och
lärande

Kommentar

Färg

Av 130 enkätsvar som rör 159 elever anser 96,2 % av
föräldrarna att deras barn erbjuds en utvecklande och
stimulerande fritid. Skolledarna anger i sina utvärderingar
av serviceåtaganden att fritidshemmen i mycket hög eller
ganska hög utsträckning erbjuder en meningsfull fritid som
stimulerar utveckling och lärande.

Ditt barn vistas i en miljö där man aktivt arbetar Eleverna ska uppleva att de kan 91,6 % av de föräldrar som besvarade enkäten för
med demokrati, inflytande och jämställdhet.
påverka och få inflytande i fritidshem anser att deras barn kan påverka verksamheten.
fritidshemsverksamheten.
I skolledarnas utvärderingar framkommer att det endast på
en förskola genomförs barnmöten i ganska låg
utsträckning. 9 av 10 fritidshem anger att man i mycket
hög eller ganska hög utsträckning kan påverka och har
inflytande i verksamheten.

Du som förälder erbjuds enskilt samtal om ditt Föräldrar ska erbjudas två enskilda Alla fritidshem i Hylte kommun utom ett, erbjuder 2
barn två gånger per år
samtal per år.
utvecklingssamtal per år enligt skolledarna.

Grundskola
Delmål
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Vid avslutad grundskoleutbildning är du behörig 100 % av avgångseleverna från Andel elever som är behöriga till gymnasiet beräknat på
till alla nationella gymnasieprogram
årskurs 9 är behöriga till alla samtliga elever uppgår till 79,6 %. Räknar man bort
nationella gymnasieprogram
nyanlända elever blir resultatet istället 91,1 % (2014 92%)

Vid avslutad grundskoleutbildning har du lägst Andel elever med betyget (E) är 100 Andel elever som uppnått målen är för samtliga elever 65,3
betyget E i samtliga ämnen
%
%. Räknar man bort nyanlända elever blir resultatet 77,2 %
( 2014 82%)
Du får tydlig information om mål och
betygskriterier och hur dina kunskaper bedöms. Du
skall kunna påverka ditt lärande genom din
individuella utvecklingsplan IUP.

Elever ska uppleva att de får tydlig Samtliga skolor har erbjudit vårdnadshavare 2 enskilda
information om mål, hur deras samtal under året 2015
kunskaper bedöms och de ska
uppleva att de kan påverka sitt
lärande
genom
individuell
utvecklingsplan. Föräldra erbjuds 2
enskilda samtal per år.

Du får delta i demokrati och jämställdhetsarbete.

Klassråd och elevråd skall hållas Elevråd och klassråd har genomförts på samtliga enheter
minst 4 gånger per läsår. Demokrati minst 4 ggr under 2015
och
jämställdhetsarbete
skall
genomsyra verksamheten.

Du skall inte utsättas för kränkande behandling Ingen elev ska uppleva kränkande Samtliga enheter har upprättat likabehandlingsplan för
eller utanförskap
behandling
eller
utanförskap. läsåret 2015/2016
Likabehandlingsplanen
upprättas
varje läsår tillsammans med eleverna.

Gymnasieskolan, vildmarksgymnsiet och Traineegymnasiet
Delmål
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Du undervisas av lärare som har kompetens i sitt Kärnämnesbehörigheten
bland Behörigheten för Gymnasiegemensamma ämnen uppgick
ämne.
lärarpersonalen ska vara minst 90 %. under läsåret till 90%.
Du får tydlig information om målen och
betygskriterierna i varje kurs och motivering till
dina betyg och du ska kunna påverka ditt lärande
genom din individuella studieplan
Du får vara med i planeringen av undervisningen.

Uppföljning av den individuella Alla elever har erbjudits utvecklingssamtal minst en gång
studieplanen sker två gånger per år i per termin under året
samband med utvecklingssamtal.
Delaktigheten följs
enkätundersökning

upp

genom Tre enkätundersökningar har genomförts under läsåret där
delaktighet ingått, en från Skolinspektionen, en från vår
egen gymnasieenkät och en från Arete meritering.

Du får utvärdera dina kurser.

Delaktigheten följs
enkätundersökning

upp

genom Två enkätundersökningar har genomförts under läsåret där
delaktighet ingått, en från Skolinspektionen, en från vår
egen gymnasieenkät.

Du ges möjlighet att få yrkesexamen från Andelen elever som fullgjort VildGy – 75% (3 av 4), Trainee – 50%. (5 av 10) Totalt
gymnasiet.
gymnasiet vilket ger yrkesexamen ger det ett gemensamt resultat på 62,5 % av eleverna som
skall vara 100%.
gått yrkesexamen

Du får utbildning som ger dig goda och Genomsnittlig meritpoäng ska vara i VildGy – 13,86 , Trainee – 11,97. Tillsammans ger dessa
konkurrenskraftiga kunskaper.
nivå med riksgenomsnittet.
siffror ett genomsnitt på 12,91.
Riksgenomsnittet för nationella program var 14.0 och för
yrkesprogram 13.0.

Du ges möjlighet att läsa kurser som ger För de elever som läser för
grundläggande allmän behörighet till högskola.
högskolebehörighet
ska
uppnåendemålet
vara
100
%
behörighet.
Du ska känna delaktighet, trygghet och gemenskap Upprättande av likabehandlingsplan
under din skolvistelse.
sker varje läsår tillsammans med
eleverna. Enkät till eleverna gällande
delaktighet, trygghet och gemenskap
genomförs. Nöjdhetsgrad 100 % på
enkäten

VildGy – 100% (3 av 3), Trainee – 50% (1 av 2).
Gemensamt genomsnitt blir 75 %.

Likabehandlingsplan för 2015/2016 upprättat
gymnasieenkät genomfört. Nöjdhetsgrad 95%
gymnasieenkät.

och
enl

Gymnasieskolan, Introduktionsprogrammet
Delmål
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Du har möjlighet att, på Introduktionsprogrammets 100 % av avgångseleverna ska ha
program Preparandutbildning och Programinriktat genomfört 10.e grundskoleåret och
individuellt val, läsa upp dina betyg för att bli gymnasieskolan inom 4 år.
behörig att söka nationella gymnasieprogram.

Kommentar
IMPRO VildGy – 0 av 1
IMPRO Trainee – 100% (2 av 2)
IM Språkintro – 100% (6 av 6)
IM IndAlternativ – 100% (1 av 1)
Totalt: 90% (9 av 10)

Du undervisas av lärare som har kompetens i sitt Kärnämnesbehörigheten
bland IM Språkintro uppgår kärnämnesbehörigheten till 100%.
ämne.
lärarpersonalen ska vara minst 90 %.
Du får tydlig information om målen och Uppföljning av den individuella IM Språkintro elever har erbjudits utvecklingssamtal minst
betygskriterierna i varje kurs och motivering till studieplanen sker två gånger per år i 1 gång per termin under läsåret.
dina betyg och du ska kunna påverka ditt lärande samband med utvecklingssamtal.
genom din individuella studieplan
Du får vara med i planeringen av undervisningen.

Delaktigheten följs
enkätundersökning

upp

genom Två enkäter där delaktighet mätts har genomförts under
läsåret, från Skolinspektionen och vår egen gymnasieenkät.

Du får utvärdera dina kurser.

Delaktigheten följs
enkätundersökning

upp

genom Två enkäter där delaktighet mätts har genomförts under
läsåret, från Skolinspektionen och vår egen gymnasieenkät.

Du ska känna delaktighet, trygghet och gemenskap Upprättande av likabehandlingsplan
under din skolvistelse.
sker varje läsår tillsammans med
eleverna. Enkät till eleverna gällande
delaktighet, trygghet och gemenskap
genomförs. Nöjdhetsgrad 100 % på
kät

Likabehandlingsplan upprättat under läsåret. Två enkäter
där delaktighet, trygghet och gemenskap mätts har
genomförts under läsåret, från Skolinspektionen och vår
egen
gymnasieenkät.
Nöjdhetsgrad
95%
enl
gymnasieenkät.

Färg

Vuxenutbildningen
Delmål
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Vi utformar tillsammans med dig en plan för dina För varje elev ska en individuell Studerande träffar vid studiestart studie- och
studier.
studieplan upprättas.
yrkesvägledare och utformar i samråd en plan för
studierna.
Kontinuerlig
uppdatering/revidering
av
studieplan sker i samråd med elev, lärare och SYV.
Du erbjuds studie- och yrkesvägledning.

Verksamheten erbjuder studie- och Studerande träffar SYV för vägledande samtal
yrkesvägledning

Du som företagare ges möjlighet till dialog med Förfrågan om utbildning från
Ett arbete som pågår med
Hyltebygdens
lärcentrum
om
dina näringslivet
ska
bedömas
av näringslivsutvecklare och rektor.
utbildningsbehov.
skolledningen.
Du som studerande har möjlighet till att läsa in Högskolekurser på
högskolekurser på distans.
erbjudas
inom
lärcentrum varje läsår

hjälp

av

SYV,

distans ska Lärcentrum erbjuder vägledning inför högskolestudier.
Hyltebygdens Den studerande upprättar egen kontakt med de högskolor
som erbjuder distansstudier.

Du som önskar läsa Svenska för invandrare (SFI) Inom 5 arbetsdagar ska utbildning i Pga lärarbrist, bristande lokaler samt stor ökning av elever
erbjuds en plats inom fem arbetsdagar.
svenska för invandrare erbjudas den till SFI har det ej kunnat erbjudas studier inom 5 dagar.
som omfattas av rätten att delta.

Familjecentralen
Delmål

Målnivå enligt budget 2015

Kommentar

Du som småbarnsförälder erbjuds Öppen Förskola Öppna förskolan har öppet samtliga
Pga av vikariebrist fick Öppna förskolan ha stängt några
alla vardagar.
vardagar 46 veckor per år.
dagar under vårterminen 2015.
Ditt barn erbjuds barngrupp (Fussi) när det Fussigruppverksamhet startas två En Fussigrupp genomfördes under vårterminen 2015 men
förekommit missbruk, våld, psykisk ohälsa eller gånger per termin. Trappan erbjuds
eftersom det saknas gruppledare erbjöds ingen verksamhet
separation i familjen.
efter behov.
höstterminen 2015.
Du som förälder erbjuds föräldragrupp i Plats i föräldrargrupp erbjuds inom 6
Föräldragrupp genomfördes under vårterminen 2015 men
vägledande samspel.
månader.
inte under höstterminen pga av för få anmälningar.
Familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten Förhandsbedömningen ska vara gjord 90% av förhandsbedömningarna görs inom 14 dagar. Detta
ska inom fjorton dagar få en första återkoppling på inom 14 dagar efter inkommen pga att familjerna ibland ombokar tider eller att mindre
sitt ärende.
anmälan.
akuta anmälningar fått anstå framför akuta ärenden.
Du som erbjudits individuellt anpassat stöd från Erbjuden insats ska vara påbörjad 100 % av utredningarna har påbörjats inom utsatt
socialtjänsten ska få detta stöd påbörjat senast senast inom tre månader efter tid.Insatser inom tre månader. Anledningen till detta är i
inom tre månader.
avslutad utredning.
något fall att det behövts ytterligare motivationsarbete efter
avslutad utredning, att syskon inte kan gå i FUSSIverksamhet samtidigt och då behöver vänta på nästa grupp
som bara startar en gång per termin och att vi behövt
rekrytera och utreda kontaktfamiljer.

Du som söker stöd inom Familjerätten erbjuds Samarbetssamtalen ska påbörjas 100% av dem som söker stöd inom familjerätten har
detta inom fjorton dagar efter samtycke av båda inom 14 dagar efter samtycke till erbjudits samtal inom 14 dagar.
samtal.
parter.

Färg

