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Bildningsnämnden

Uppdrag om översyn av elevenkät för kommunal
vuxenutbildning 2020
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en
översyn av elevenkäten för kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna i Linköpings kommun.
2. Bildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma
med ett reviderat förslag senast i december 2019.
Ärende
Bildningsnämnden föreslås ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en
översyn av enkäten för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna inför kommande enkätundersökning 2020. Frågeställningar och
påståenden i enkäten bör revideras utifrån aktuellt utbildningsutbud och den
organisation kring vuxenstuderande som finns i Linköpings kommun.
Enkäterna ska utformas med syfte att enkäterna ska användas vid uppföljning
och utvärdering av verksamhetens olika kvalitetsområden bl.a. inom ramen för
kvalitetsrapporterna. Enkäterna genomförs en gång per år och är en del av
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
I uppdraget ingår elevenkäter för gymnasial och grundläggande
vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (sfi) och särskild
utbildning för vuxna.
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Bakgrund
Bildningsnämnden har i många år genomfört elevenkäter inom kommunal
vuxenutbildning. I och med att vuxenutbildningen förändrades 2012 (VUX12)
gjordes en översyn och modernisering samt revidering av enkäterna.
Inför 2015 års enkät reviderades enkäten återigen och några frågor kring
distansutbildning lades till. Därefter har mindre anpassningar av
frågeområdena gjorts för att förtydliga frågeställningar för de olika elevgrupper
som finns inom vuxenutbildningen.
Enkäterna ska utformas med syfte att enkäterna ska användas vid uppföljning
och utvärdering av verksamhetens olika kvalitetsområden bl.a. inom ramen för
kvalitetsrapporterna. Enkäterna genomförs en gång per år och är en del av
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
Enkäten har hittills genomförts via uppdrag från Bildningsnämnden till
Statistik & Utredningar. Uppdraget innefattar genomförande av webbenkäter
samt tryckning distribution och insamling av pappersenkäter, bearbetning av
data och framtagning av tabeller och presentationsmaterial. Detta finansieras
inom ramen för Bildningsnämndens budget för vuxenutbildning med totalt 156
tkr, år 2019.
Förändringar inom vuxenutbildningen
Utbildningsförvaltningen har under 2018 tillsammans med rektorer för
vuxenutbildningen arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
inom vuxenutbildningen, både på huvudmanna- och rektorsnivå.
I mars 2019 tog Bildningsnämnden beslut om att införa ett
auktorisationssystem för externa utbildningsanordnare inom vuxenutbildning i
Linköpings kommun. I arbetet med införandet av auktorisationssystemet pågår
även ett arbete med att utveckla ett uppföljningssystem inom Centrum för
vuxenutbildning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Centrum för vuxenutbildning är sedan 2018 en ny organisation inom
vuxenutbildningen i Linköpings kommun. På Centrum för vuxenutbildning
finns studie- och yrkesvägledning samt ansökningshandläggare. De arbetar
även med konsultativt stöd till alla skolor och uppföljning av de externa
utbildningsanordnarna. Ansökan till samtlig kommunal vuxenutbildning sker
via Centrum för vuxenutbildning.
I samband med de förändringar som skett inom vuxenutbildningen i
Linköpings kommun föreslås Bildningsnämnden ge utbildningsförvaltningen i
uppdrag att göra en översyn av enkäten för kommunal vuxenutbildning inför
kommande enkätundersökning 2020. Frågeställningar och påståenden i enkäten
bör revideras så att den återger svar utifrån aktuellt utbildningsutbud och den
organisation för vuxenstuderande som nu finns i Linköpings kommun.
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I uppdraget ingår elevenkäter för gymnasial och grundläggande
vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (sfi) och särskild
utbildning för vuxna.
Kommunala mål
I Allians för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2019-2022
anges följande mål:
Hög egenförsörjningsgrad
Trygg och attraktiv kommun
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
Jämställdhet
Resultatet i elevenkäten redovisas och analyseras uppdelat på män respektive
kvinnor.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL information eller förhandling är ej påkallad.
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