Dnr BIN 2020-601

Verksamhetsuppdrag avseende kommunal
vuxenutbildning på Birgittaskolan 2021
Beskrivning av uppdraget
Den kommunala vuxenutbildningen ska bidra till arbetslivets behov av
kompetens och möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet.
Birgittaskolans uppdrag är att erbjuda utbildning inom grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar inom vård och omsorg samt
svenska för invandrare (sfi).
I uppdraget ingår att ta emot och arbeta med strategiska utvecklingsuppdrag
från bildningsnämnden.
Birgittaskolans vuxenutbildning ska tillsammans med bransch identifiera
kompetensbehov och starta utbildningar som motsvarar arbetsmarknadens
efterfrågan av yrkesutbildningar/yrkesvux inom vård och omsorg.
I uppdraget ingår att samverka med andra förvaltningar och myndigheter för att
möjliggöra utbildningsinsatser för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Det ska finnas möjligheter för elever att kombinera sina
studier på sfi med grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.
Birgittaskolans vuxenutbildning ska, i nära samarbete med
Arbetsförmedlingen, ta emot och planera utbildningsinsatser för personer som
anvisats till utbildningsplikten. Dessa deltagare ska kunna kombinera studier
inom vuxenutbildningen på flera nivåer såsom sfi, grundläggande och
gymnasial nivå. Varje elev ska innan start ha en långsiktig plan för vad
utbildningsinsatsens mål är och syftar till.
Birgittaskolan förväntas under 2021 utveckla och anordna anpassade insatser
inom sfi för de deltagare som av olika anledningar har behov av mindre
gruppstorlek och större lärartäthet under en kortare eller längre del av sin
utbildning. I uppdraget ingår att ta fram urvalskriterier för att identifiera de
elever som kan var aktuella för denna anpassning.
Start av nya inriktningar och/eller anpassade yrkesinriktningar ska ske i
överenskommelse med avdelningschef för gymnasie- vuxenutbildning.
Birgittaskolan har i uppdrag att, för de personer som fått uppehållstillstånd
enligt den tillfälliga lagen om Ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa
ensamkommande (den så kallade gymnasielagen)1, erbjuda yrkesutbildning
inom vård och omsorg i kombination med språkutbildning.

1

Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Birgittaskolan ska samverka med Centrum för vuxenutbildning och andra
kommunala utförare inom vuxenutbildningen samt regionalt med andra
kommuner.
Antagning
Antagning till kommunal vuxenutbildning sker via antagningen på Centrum för
vuxenutbildning. Tidpunkt för kursstarter sker i överenskommelse med
Centrum för vuxenutbildning.
Ersättning
Ersättningen per poäng inkluderar kostnader såsom:
personalkostnader (lärare, skolledning)
kompetensutveckling för personal
läromedel för sfi
eventuella hjälpmedel
övrig utrustning (t ex datorer och lös inredning)
administrativa kostnader
Ersättningarna inkluderar validering och utveckling av lärlingsutbildning samt
erbjudande om lärlingsplats inom Vård- och omsorgsprogrammet för vuxna.
Lokalkostnader ersätts separat. Ersättning per poäng räknas årligen upp med
pris- och lönejustering.
Birgittaskolans vuxenutbildning har fasta ersättningar för kurator, studie och
yrkesvägledare som samverkar med Centrum för vuxenutbildning.
Vidare finns medel för utvecklingsinsatser, forskning samt studiestöd inom
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. På sfi finns fasta ersättningar
för språk och elevassistenter samt elevsamordnare och studentmedarbetare.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av utbildningsinsatser sker genom bildningsnämndens
systematiska kvalitetsarbete.

Vuxenutbildning grn, gy
Kurser från yrkesämnen och vissa ämnen
inom vård och omsorgsprogrammet (VO)
Laborativa allmänna ämnen (naturkunskap,
fysik, kemi, biologi)

Ersättning
per poäng

Antal
poäng

Kostnad

54,20kr

80000

4 336 000,00kr

54,20kr

68000

3 685 600,00kr

Övriga allmänna ämnen gymnasial nivå

52,29kr

130000

6 797 700,00kr

Gymnasiearbete

52,29kr

4000

209 160,00kr

Orienteringskurser (inklusive yrkessvenska)
Samtliga kurser inom grundläggande
vuxenutbildning

41,69kr

40000

1 667 600,00kr

56,78kr

150000

8 517 000,00kr

500,00kr

150

75 000,00kr

52,29kr

0

0,00kr

Prövningar (fast pris) (150 per år)
Övriga gymnasiala kurser
Totalt

472150 25 288 060,00kr

Fasta ersättningar
Kurator, SYV, studiestöd, Biblioteksfunktion tot 2,5 åa á 750 000kr

1 875 000,00kr

Utveckling teknikspår

205 000,00kr

Stödinsatser för Vårdbiträdesutbildningen

240 000,00kr

Forskningsprogram

525 000,00kr

Läroteket

717 500,00kr

Totalt fasta ers. grn, gy
Totalt grn, gy

3 562 500,00kr
28 850 560,00kr

sfi

Ersättning
per
Antal
poäng/timma poäng/timmar

Kostnad

Övriga allmänna ämnen gymnasial nivå
Orienteringskurser (inklusive
yrkessvenska)
Samtliga kurser inom grundläggande
vuxenutbildning

52,29kr

0

0,00kr

41,69kr

10000

416 900,00kr

56,78kr

0

0,00kr

sfi studieväg 1 inklusive alfabetisering

74,54kr

326000 24 300 040,00kr

sfi studieväg 2 och 3

61,98kr

310000 19 213 800,00kr

Anpassat SFI

100,00kr

20000

2 000 000,00kr

25

500

12 500,00kr

Prövningar
Totalt

45 943 240,00kr

fasta ersättningar
Stödverksamhet, 3 åa a 700 000 kr
Studentmedarbetare 2 x 0,25 åa
Lärarassistenter 2 åa a 500 000 kr

2 100 000,00kr
220 000,00kr
1 000 000,00kr

Språkstödjare 4 x 0,5 åa 400 000 kr

800 000,00kr

Elevsamordnare 1 åa a 700 000 kr

700 000,00kr

Kurator, SYV, Biblioteks funktion tot 2 åa á 750 000kr
Samverkan Arbetsmarknadsservice
Totalt fasta ers. sfi

1 500 000,00kr
250 000,00kr
6 570 000,00kr

Totalt sfi

52 513 240,00kr

Totalt Birgittaskolan

81 363 800,00kr

