
 Årskalender 2021 

I detta dokument presenteras de redovisningar, 

möten och övergripande uppföljningar som 

kommer att  ske inom ram för stadens  

systematiska  kvalitetsarbete 2021. 



 

 

  

    

  

 

 

 

 

Kvalitetsarbete 

Stadens systematiska kvalitetsarbete grundar sig på 

verksamhetsplanen och dess tre rapporteringstillfällen 

per år, tertialrapport 1 och 2 samt 

verksamhetsberättelsen för helåret. I detta dokument 

anges vad som ska redovisas vid varje tillfälle. 

För att allt ska kunna rapporteras vidare till nämnden i 

tid är det av stor vikt att de datum och innehåll som 

finns angivna i kalendariet för redovisningar följs av 

samtliga. 

Redovisningarna skickas för upphandlad verksamhet 

till vuxenutbildningen@stockholm.se. Verksamhet i 

egen regi redovisar direkt i ILS. 

mailto:vuxenutbildningen@stockholm.se


Översikt årsaktiviteter 2021 
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Januari Februari Mars April Maj Juni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Utvecklingsområde tillgängliga lärmiljöer – 2 

möten med Rektorer och specialpedagoger 

14 april förmiddag och 12 maj förmiddag 

Redovisning T1 

Brukarundersökning 

Stadens olika MR-program. 5 st digitala 

föreläsningar för alla, skolan väljer vilka. 

Juli Augusti September Oktober November December 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Redovisning T2 

Utvecklingsområde tillgängliga lärmiljöer – 2 

möten med Rektorer och specialpedagoger Redovisning År 

Årlig 

rektorsträff 

Redovisa 

pedagogisk 

personal 

½-dag 

grundutbildning 

VBE för lärare 



  

   
    

  

 

  

    

 

       

 

     

    

   

     

   

   

    

      

   

     

    

     

  

 

    

  

 

      

        

   

      

     

  

 

    

  

     

  

Målvärden indikatorer 2021 

Betygsresultat 
Andel kvinnor och män med godkänt betyg inom 

kombinationsutbildningar. Målvärde 80% 

Andel kursdeltagare inom sfi med godkänt betyg 

efter fullföljd kurs. Målvärde: 97 % 

Andel kursdeltagare inom grundläggande 

vuxenutbildning med godkänt betyg efter fullföljd 

kurs. Målvärde: 84 % 

Andel kursdeltagare inom gymnasial 

vuxenutbildning, högskoleförberedande kurser, med 

godkänt betyg efter fullföljd kurs. Målvärde: 74 % 

Andel kursdeltagare inom gymnasial 

vuxenutbildning, yrkesutbildning, med godkänt betyg 

efter fullföljd kurs. Målvärde: 90 %. 

Genomströmning 
Andel kursdeltagare inom sfi som klarat kursen inom 

angiven tid. Målvärde 50 %. 

Andel inom sfi som klarat kursen inom två år från 

första kursstart. Målvärde 50 % 

Arbete tre månader efter 

yrkesutbildning eller en kombo 
Andel kvinnor och män som har arbete tre 

månader efter avslutad yrkesutbildning inom 

kommunala vuxenutbildningen. 

Målvärde: 60 % 

Andel kvinnor och män som har arbete tre 

månader efter fullföljd kombinationsutbildning. 

Målvärde 75 % 

Brukarundersökning 
Kvinnor och män inom komvux, exkl sfi, som kan 

rekommendera sin skola till andra. Medelvärde 

skala 1-5. Målvärde: 4,4 

Kvinnor och män inom sfi som kan rekommendera 

sin skola till andra. Medelvärde skala 1-5. 

Målvärde: 4,3 

Kvinnor och män inom komvux, exkl. sfi, som 

instämmer i att de är nöjda med sitt inflytande i 

undervisningen. Medelvärde skala 1-5. Målvärde: 

4,1 

Kvinnor och män inom sfi som instämmer i att de 

får vara med och bestämma vad de ska göra på 

lektionerna. Medelvärde skala 1-5. Målvärde: 4,0 



   

 

    

  

         

      

 

 

    

        

   

     

Fokusområden 2021 

Vuxenutbildning Stockholm  har 2021 några prioriterade utvecklingsområden. Vi 

vill här informera om vilka dessa är så att ni  har kännedom  om de t och kan  

planera för aktivt deltagandet  i dessa möten. 

Tillgängliga lärmiljöer 

VP-mål: Kvinnor och män oavsett funktionsförmåga har möjlighet att delta i utbildning och arbete 

på lika villkor. 

Insatser: Samarbete med Studieteamet som genomför en kunskapshöjande insats med 

workshops, diskussioner och vissa arbetsuppgifter mellan mötestillfällena. För rektorer och 

specialpedagoger. Möte 1: 14 april fm. Möte 2: 12 maj fm. Möte 3. September. Möte 4. 

Oktober. Ett förarbete för specialpedagogerna kommer att krävas. Sker genom nätverksträffarna. 

Nya avtal 

VP-mål: Kvinnor och män fullföljer sina studier och får godkända betyg och Nämndens 

verksamheter ger arbetsgivare tillgång till efterfrågad kompetens 

Insatser: Införa nya utbildningskoncept och modeller enligt huvudmannens intentioner i 

upphandlingsunderlag samt följa upp om dessa tar oss längs vägen dit vi önskar nå, t.ex. aktivt 

arbete för hög närvaro, aktivt arbete mot avhopp, intensiva studier i svenska för nyanlända 

akademiker, ökad tillgång till hela utbudet inom vuxenutbildningen. 



 

     

  

  

    

  

  

  

 

   

  

  

   

    

 

    

   

     

   

   

   

   

Redovisning 1 – senast 9 april 2021 

a. Klagomål för perioden 1 januari - 31 mars 

2021. 

Redovisningen görs i mall Klagomålsredovisning 

där också definition och rutin finns angiven. 

Observera att ni rapporterar anmälningar om 

kränkande behandling kontinuerligt till er 

kontaktrektor på KoU. 

b. Avvikelserapportering målvärden 

Redovisningen görs i valfritt dokument eller mejl. 

Redovisningen innebär att ni gör en bedömning 

av era resultat hittills i relation till målvärdena för 

2021. Ni redovisar om det är något område där ni 

bedömer att ni riskerar att inte nå målvärdena 

och i sådant fall skriver ni en kort analys om vad 

det beror på. I annat fall rapporterar ni ”inte några 

avvikelser”. 

c. Avvikelserapportering fokusområden från 

årsrapport 

Redovisningen görs i valfritt dokument eller mejl. 

Redovisningen innebär att ni gör en bedömning 

av om arbetet med era fokusområden för 

utveckling redovisade i årsrapporten 2020 är i 

gång. Ni redovisar till oss om det är något 

område som ni inte kommer att arbeta med som 

planerat. Om allt går enligt er planering 

rapporterar ni ”inte några avvikelser. 



 

      

  

  

    

  

   

 

    

 

 

 

 

   

    

  

 

 

   

 

Redovisning 2 – senast 13 augusti 2021 

a. Klagomål för perioden 1 januari – 30 juni 

2021. 

Redovisningen görs i mall Klagomålsredovisning 

där också definition och rutin finns angiven. 

Observera att ni rapporterar anmälningar om 

kränkande behandling kontinuerligt till er 

kontaktrektor på KoU. 

b. Analys betygsresultat 4 januari – 30 juni 

2020 (inkludera 27/6 för gy-kursslut) 

Redovisningen görs i valfritt dokument eller mejl. 

Redovisningen innebär att ni analyserar era 

betygsresultat för perioden januari-juni i relation 

till målvärdena för 2020. Ni redovisar analysen till 

oss. 

Stadens material för analysarbete finns på 

leverantörssidan som stöd i analysarbetet. 

c. Redovisning och analys av Arbete tre 

månader efter yrkesutbildning 

Redovisningen görs i mall Arbete tre månader 

efter yrkesutbildning. 

Redovisningen omfattar elever som avslutat 

yrkesutbildning eller Kombo-utbildning under 

andra halvåret 2020. 



  

     

  

  

    

  

 

  

     

  

  

   

 

    

  

 

   

 

 

Redovisning 3, Året – senast 3 december 2021 

a. Klagomål för perioden januari-november 

2020. 

Redovisningen görs i mall Klagomålsredovisning 

där också definition och rutin finns angivet. 

Observera att ni rapporterar anmälningar om 

kränkande behandling också kontinuerligt till er 

lontaktrektor på KoU. 

b. Årsrapport 

Redovisningen görs i mall Årsrapport. 

Det är en ny mall för årsrapporten. Viktigt att ni 

därför i början av året bekantar er med mallen. 

Redovisningsperioden är november 2020-

oktober 2021 generellt. För gy-kurserna ska 

starten 12 oktober 2020 ingå, starten 11 oktober 

2021 ingår inte. 

c. Redovisning och analys av Arbete tre 

månader efter yrkesutbildning 

Redovisningen görs i mall Arbete tre månader 

efter yrkesutbildning. 

Redovisningen omfattar elever som avslutat 

yrkesutbildning eller Kombo-utbildning under det 

första halvåret 2021. 


