Utvecklingsprogram fullföljd utbildning

Plats för bild. Bilden ska vara max 8,25 cm hög.

Tack vare tidigare års utvecklingssatsningar för fullföljd grund- och gymnasieskola
finns beprövad erfarenhet och exempel på verksamma arbetssätt för framgångsrikt
arbete samlat på SKL. Uppdrag fullföljd utbildning etableras under 2019 och genom
utvecklingsprogrammet kan huvudmän och dess verksamheter ta del av kunskapen
och få stöd i att utveckla det förebyggande arbetet i skolan. Det är möjligt att som
kommun delta med grund- och/eller gymnasieskolor.
Förutsättningarna för att en elev ska slutföra gymnasiet grundläggs i grundskolan. Forskning visar på
vikten av tidiga insatser och ett främjande och förebyggande arbete för att stödja elever att fullfölja
sina studier i såväl grund- som gymnasieskola. Med tydliga rutiner och systematisk analys av elevers
resultat, närvaro och välbefinnande kan signaler fångas upp i tid och adekvata åtgärder sättas in.
Effekterna blir fler behöriga elever till gymnasieskolan, ökad genomströmning på gymnasieskolan och
minskade kostnader på lång sikt.
En ungdom utan fullgjord gymnasieutbildning löper 43 procents högre risk för arbetslöshet vid 20 års
ålder och 3,5 gånger högre risk att få ekonomiskt bistånd, jämfört med en ungdom född samma år
som fullföljt sina gymnasiestudier. Jämförs de båda vid 29 års ålder är risken 86 procent högre för
arbetslöshet för individen utan gymnasieexamen och risken att få ekonomiskt bistånd har ökat till 5
gånger högre jämfört med den ungdom som har gymnasieexamen1. Fullföljd gymnasieutbildning är en
nyckel till arbetsmarknaden och SKL:s utvecklingsprogram stöttar kommunernas arbete med att
möjliggöra för fler unga att nå dit.
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Utvecklingsprogrammet startar med en analys av kommunens utgångsläge på såväl huvudmannanivå
som verksamhetsnivå. Analysen bygger på data som SKL tar fram för den enskilda kommunen. Data
kompletteras med egna verksamhetsunderlag. Analysen ligger sedan till grund för identifiering av
fördjupningsområden och påbörjande av utvecklingsinsatser. Arbetet sker med verksamhetsnära
stöd från SKL och utgår från varje kommuns unika förutsättningar där politiker, förvaltningsledning,
rektorer och skolpersonal aktivt deltar i förändringsarbetet.
Målgrupp: Utvecklingsprogrammet riktar sig till kommuner som vill göra en medveten och
strategisk satsning för att förbättra det förebyggande arbetet och ge fler unga möjlighet att bli
behöriga till gymnasiet och fullfölja sina studier. Arbetet förutsätter en engagerad
huvudmannanivå, såväl nämnd som förvaltning, och skolor som deltar med ansvarig rektor
och ett team av utvalda nyckelpersoner som exempelvis kvalitetsansvarig, förestelärare,
elevhälsa eller andra med ansvar för utveckling på området.

INNEHÅLL


Kunskapsöversikt av riskfaktorer och skyddsfaktorer för studieavbrott



Fördjupning i rutiner och system för tidig upptäckt och åtgärd



Stöd i framtagande av relevant data och analys av denna samt framtagande av lokal
utvecklingsplan



Verksamhetsnära arbete med utgångspunkt i forskning och beprövade erfarenheter.

Tre nivåer av förebyggande arbete2. Utvecklingsprogrammet fokuserar främst på den universella nivån.

Arbetet sker i en process med huvudmannanivå och verksamhetsnivå och omfattar en
förberedelsefas, fyra möten och eget arbete mellan mötena. Processen inleds och avslutas
tillsammans med huvudmannanivå. Utvecklingsstödet mellan träffarna sker på verksamhetsnivå
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tillsammans med utvalda skolor. Arbetet leds av SKL:s personal med gedigen kompetens inom
analys, forskning och utveckling inom skolan.
En grupp om tre till fyra kommuner kommer att delta under samma process. Utbildningsort styrs av
deltagande kommuners geografiska läge.

1.
Förberedelse

2.
Analys

3.
Prioritering

4.
Fördjupning

5.
Uppföljning

Huvudmannanivå

Huvudmannanivå
och verksamhet

Verksamhet

Verksamhet

Huvudmannanivå
och verksamhet

• Planering med
SKL

• Genomgång av
data och underlag

• Inläsning och
fördjupning av
analysunderlag
tillhandahållet av
SKL

• Problemanalys
• Målsättning

• Fördjupning analys
• Prioritering
fördjupning

• Kunskapsöversikt
vald fördjupning

• Återblick mål och
process

• Processtöd till egna
insatser

• Erfarenhetsutbyte

• Processtöd till egna
insatser

• Plan fortsatt
utvecklingsarbete

• Förankring
verksamhet

Hela processen beräknas ta 8-12 månader

Datum: Start maj 2019. Utbildningsort och datum anpassas efter anmälningar.
Kostnad: Kostnad för medverkan är 90 000 kr, max fyra skolor per kommun.
Anmälan: Kontakta gunnar.anderzon@skl.se eller carolin.sundberg@skl.se för att få mer
information och anmälningsformulär.

