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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Åsa Carlsson
Emil Friberg

2019-09-03

Dnr BIN 2019-455

Bildningsnämnden

Uppdrag avseende revidering av elevenkäter gymnasieoch gymnasiesärskola 19/20
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta
ett förslag på enkätinnehåll för gymnasie- och gymnasiesärskolan till
nämndens sammanträde i november.
Ärende
Elevenkäterna inom gymnasie- och gymnasiesärskolan har genomförts årligen
sedan 2005 på samtliga kommunala gymnasieskolor, fristående
gymnasieskolor samt Vretagymnasiet erbjuds delta. Både större revideringar av
frågor och utförande har gjorts under åren. Utifrån att utbildningsförvaltningen
arbetat fram reviderade nämndmål och indikatorer för bildningsnämnden
behöver enkätfrågorna revideras då frågorna återfinns som indikatorer i
bildningsnämndens budget och därför en del av nämndens måluppfyllelse.
Syftet med enkäterna är även 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.
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Bakgrund
Elevenkäterna inom gymnasie- och gymnasiesärskolan har genomförts årligen
sedan 2005 på samtliga kommunala gymnasieskolor, fristående
gymnasieskolor samt Vretagymnasiet erbjuds delta. Både större revideringar av
frågor och utförande har gjorts under åren. Utifrån att utbildningsförvaltningen
arbetat fram reviderade nämndmål och indikatorer för bildningsnämnden
behöver enkätfrågorna revideras då frågorna återfinns som indikatorer i
bildningsnämndens budget och därför en del av nämndens måluppfyllelse.
Syftet med enkäterna är även 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.
Ekonomiska konsekvenser
Finansieras inom ramen för bildningsnämndens budget.
Kommunala mål
I Allians för Linköpings budget för 2019 anges följande mål:
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
Hög egenförsörjningsgrad
God och hållbar kompetensförsörjning
Jämställdhet
Elevenkäten riktar sig till både män och kvinnor inom gymnasie- och
gymnasiesärskolan.
Uppföljning och utvärdering
Reviderade enkätförslag delges bildningsnämnden under sammanträdet i
november 2019.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 24 september 2019.

Utbildningsförvaltningen

Tor Andersson

Åsa Ridne
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Beslutet skickas till:
Enhetscheferna inom gymnasieskolan

