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Bildningsnämnden

Uppdrag avseende elevenkäter för gymnasie- och
gymnasiesärskola 2018
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fastställer enkätinnehåll för elevenkäter inom gymnasieoch gymnasiesärskolan 2018.
2. Bildningsnämnden godkänner uppdrag till Statistik & Utredningar
avseende elevenkäter inom gymnasie- och gymnasiesärskolan 2018.
Ärende
Utbildningskontoret har upprättat ett förslag gällande elevenkäter 2018 för
gymnasie- och gymnasiesärskolan. Enkäten ska genomföras på samtliga
kommunala gymnasieskolor, fristående gymnasieskolor samt Vretagymnasiet
erbjuds delta.
Syftet med enkäterna är främst att varje skolas skolledning, personal och elever
ska ha möjlighet att veta hur eleverna bedömer verksamheten under aktuellt
läsår och möjliggöra jämförelser över tid. Enkäterna är en del av skolornas eget
kvalitetsarbete där påståendena även är utformade med syfte att användas vid
uppföljning och utvärdering av verksamheternas olika kvalitetsområden, bland
annat inom ramen för kvalitetsrapporterna. Enkäten innehåller även frågor som
återfinns som indikatorer bildningsnämndens budget och är därför en del av
nämndens måluppföljning.
Bildningsnämndens föreslås fastställa enkätinnehållet för elevenkäter inom
gymnasie- och gymnasiesärskolan samt godkänna framtaget uppdrag till
Statistik & Utredningar för elevenkäter 2018.
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Beslutsunderlag:
Uppdrag avseende elevenkäter inom gymnasie- och gymnasiesärskolan 2018 (nov -17).docx
Bilaga 1 GY enkätinnehåll inom gymnasie- och gymnasiesärskolan 2018 (nov -17).docx
Bilaga 2 GYSÄR enkätinnehåll inom gymnasie- och gymnasiesärskolan 2018 (nov -17).docx
Bilaga 3 Uppdrag till Statistik och utredningar avseende elevenkäter 2018 (nov -17).doc
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Bakgrund
Bildningsnämnden har i över 10 år genomfört elevenkäter inom
gymnasieskolan. Enkäten har i stort sett haft samma innehåll fram till 2012
förutom att ett antal frågeställningar under perioden har förändrats.
2011 trädde den nya skollagen i kraft och den nya gymnasieskolan infördes.
Mot bakgrund av detta reviderades frågeställningarna i enkäten 2013 (BIN
2015-228), 2013 genomfördes enkäten för rösta gången som webbenkät.
Elevenkät för gymnasiesärskolan infördes 2008, frågeställningarna i denna har
sedan dess till stor del varit oförändrade. Sedan 2014 genomförs även
gymnasiesärskolans elevenkät som webbenkät.
Syftet med enkäterna är främst att varje skolas skolledning, personal och elever
ska ha möjlighet att veta hur eleverna bedömer verksamheten under aktuellt
läsår och möjliggöra jämförelser över tid. Enkäterna är en del av skolornas eget
kvalitetsarbete där påståendena även är utformade med syfte att användas vid
uppföljning och utvärdering av verksamheternas olika kvalitetsområden, bland
annat inom ramen för kvalitetsrapporterna. Enkäten innehåller även frågor som
återfinns som indikatorer bildningsnämndens budget och är därför en del av
nämndens måluppföljning.
Inför 2016 års enkätomgång genomfördes en översyn av frågeställningarna.
Delar av den nuvarande enkätens frågor är hämtade från den enkät
Skolinspektionen genomför vartannat år, vilket möjliggör nationella
jämförelser. De olika svarsalternativen formulerades även om mot bakgrund av
ovanstående. Enkäten har därtill kompletterats med frågor som återfinns som
indikatorer bildningsnämndens budget 2018 med plan för 2019-2021 (BIN
2017-11) och är därför en del av nämndens måluppföljning.
Inför 2018 ingår fortsatt uppdraget till Statistik & Utredningar att webbenkäten
för gymnasieskolan förutom på svenska även ska kunna genomföras på
engelska och arabiska, detta för att kunna möjliggöra deltagande för nyanlända
elever och elever på studerandes på International Baccalaureate (IBprogrammet).
Ekonomiska konsekvenser
Totalt 186 tkr varav 170 tkr för gymnasieskolan och 16 tkr för
gymnasiesärskolan vilket finansieras inom ram för respektive skolform.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
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Jämställdhet
Vid redovisning av enkätens resultat ska Statistik & Utredningar visa
frekvenstabeller och index könsuppdelat.
Uppföljning och utvärdering
Resultatet av elevenkäterna rapporteras vid bildningsnämndens sammanträde i
juni 2018. Frågor i enkäten som används som indikatorer för nämnden mål
följs upp i delårsrapporter och i nämndens verksamhetsberättelse.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 24 oktober 2017. Förhandling enligt
11 § MBL har genomförts den 14 november 2017. Förhandlingen avslutades i
enighet.
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