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Ärendebeskrivning Utveckling av vuxenutbildning/Lärcentrum
Återrapportering – Utveckling av Vuxenutbildningen
Återrapport
Verksamheten utökades något redan under vår-/vintern 2017, innan det att Kommunstyrelsen och
Fullmäktige fattat beslut om utökning av vuxenutbildningen. Detta på grund av ett ökat elevantal på
grundläggande vuxenutbildning (både genom skolförlagd undervisning och via distansutbildning)
jämfört med höstterminen 2016.
Inför höstterminen 17 har två personer (motsvarande 1,3 ämneslärare) som tidigare arbetat inom
Trainee-/Vildmarksgymnasiet flyttats över till Gymnasiet och Vuxenutbildningen. Därutöver har
verksamheten utökats med 2,2 tjänster. Varav 1,0 SYV, 0,5 IT-pedagog och 0,7 ämneslärare. Till följd
av den ökade bemanningen har behov av inköp av utrustning till personal uppstått.
Förutom utökningen har mindre lönekostnader även uppstått i samband med avveckling av lägenheter i
Unnaryd och av Trainee- och Vildmarksgymnasiet, vilket i sig torde innebära att kostnaden för lokalen
i Unnaryd minskar något. Vidare kvarstår mindre lönekostnader under hösten för arkivering och
slutförvaring av dokument från Trainee- och Vildmarksgymnasiet. I och med att antalet erbjudna
kurser på vuxenutbildningen utökats kraftigt och på grund av att Skolverket infört nya delkurser i
ämnena svenska, matematik och engelska har temporära kostnader för nyinköp av lärares
referenslitteratur uppstått.
Inför höstterminen 2017 har verksamheten arbetat med införandet av ett digitalt ansökningsförfarande
till vuxenutbildningen, för att bättre kunna möta ett ökat söktryck och bibehålla en rättssäker
antagningsprövning. Vid införandet av denna har fortbildningskostnader för personal uppstått.
Fler elevdatorer har köpts in till verksamheten och det finns även behov av datorer för att kunna utföra
digitala kartläggningar i ämnena matematik, svenska och engelska - för att på så sätt kunna avgöra
vilken delkurs i respektive ämne en enskild elev skall starta på. Genom att kunna placera eleverna på
rätt nivå från början underlättas elevernas genomströmning och tiden i utbildning för individen kan
kortas.
Kostnaden för dessa nivåtest har ökat som en följd av det ökade elevantalet och därmed det påföljande
behovet av att genomföra fler test. Den ökade kostnaden bör vara temporär då det för tillfället är en
relativt stor målgrupp som behöver testas av, men förhoppningsvis skall behovet av dessa tester
stabiliseras framöver, beroende på tillströmningen och hur väl validerade/dokumenterade elevernas
kunskaper är när de tas emot inom vuxenutbildningen.
Som en följd av det ökade elevantalet har behovet av transporter för personal mellan Unnaryd och
Hylte ökat något, vilket både påverkar lönekostnader, transportkostnader och miljön.
Verksamheten står i begrepp att rekrytera 1,0 SVA-lärare under hösten, för att kunna utöka
undervisningen så att samtliga delkurser inom grundläggande SVA skall kunna erbjudas samtidigt, för
att på så sätt minska trycket på utbildningen och förebygga att verksamheten tvingas neka elever att
studera på grund av platsbrist. Ökade kostnader för hyra av nya temporära lokaler (Klassrum i modul
vid Örnaskolan) kommer att uppstå under hösten i samband med att verksamheten fortsätter växa.
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Förutom den ökade lokalhyran kommer inköp av inventarier till klassrummen krävas, då det befintliga
beståndet redan används fullt ut i verksamheten.

Återrapportering Utveckling av
vuxenutbildningen
Kategori

Specificering

Tjänster

Fördelning tjänster

Ämneslärare

1,3

Fördelning tjänster

Fritidsledare

0,5

Utökning tjänst

Ämneslärare

0,7

Utökning tjänst

IT-pedagog

0,5

Utökning tjänst

SYV

1,0

Utökning tjänst

SVA

1,0

5
månader
5
månader
5
månader
5
månader
5
månader
3
månader

Årskostnad Belopp
(tkr)
(tkr)
500

271

450

94

500

146

500

104

500

209

500

209
Summa
1032 tjänster (tkr)

IT
IT
Lokal
Underskott jan - juni

Digitala tester
Datorer
Ett klassrum i
modul

70
95
5
månader

250

104
1000
Summa totalt
2301 (tkr)
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