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4. Trygghet och trivsel 2020

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Godkänna redovisning av Trygghet och trivsel 2020.

Beskrivning av ärendet 
Trygghet och trivsel är en rapport som följer upp elevers välmående i den 

kommunala gymnasieskolan. Trygghet och trivsel utgör en del av 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 

Tillgänglig statistik visar att elever i Varbergs kommunala gymnasieskola 

upplever en hög grad av trygghet och trivsel. Resultatet är positivt över tid och 

ligger högt i jämförelse med riket och övriga kommuner i länet. 

Utvecklingsområden som har identifierats är arbetet med övergångar mellan 

skolformer samt arbetet kopplat till elever i behov av särskilt stöd. Det 

systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas för att vara ändamålsenligt 

och på ett tydligt sätt fånga upp verksamhetens utvecklingsområden. 

Därutöver är det förebyggande arbetet kopplat till plan för barn och unga ett 

prioriterat arbete framöver. 

Genomförd uppföljning av den distansundervisning som ägde rum på 

gymnasiet under vårterminen 2020 visar inte på någon större generell 

påverkan på elevers mående. De arbetssätt och rutiner som utvecklats för att 

ta hand om de elever som påverkats negativt av distansundervisningen 

upplevs ha fungerat väl.  

Beslutsunderlag 
Bilaga – Trygghet och trivsel 2020 

Ekonomi och verksamhet 
Förslaget till beslut påverkar inte nämndens ekonomi eller verksamhet. 
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Sammanfattning

Trygghet och trivsel är en rapport som följer upp eleversvälmåendei den
kommunala gymnasieskolan. Trygghet och trivsel utgör en delav huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete.

Tillgänglig statistik visar att elever i Varbergs kommunala gymnasieskola
upplever en hög grad av trygghet och trivsel. Resultatet är positivt över tid och
ligger högt i jämförelse med riket och övriga kommuner i länet.

Utvecklingsområden som har identifierats är arbetet med övergångar mellan
skolformer samt arbetet kopplat till elever i behov av särskilt stöd. Det
systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas för att vara ändamålsenligt och
på ett tydligt sätt fånga upp verksamhetens utvecklingsområden. Därutöver är det
förebyggande arbetet kopplat tillplan för barn och unga ett prioriterat arbete
framöver.

Genomförd uppföljning av den distansundervisning som ägde rum på gymnasiet
under vårterminen 2020visar inte på någon större generell påverkan på elevers
mående. De arbetssätt och rutinersom utvecklatsför att ta hand om de elever
som påverkats negativt av distansundervisningen upplevs ha fungerat väl.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Varberg

Maria Gustafsson
Förvaltningschef

Tobias Ramstedt
Gymnasiechef
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1 Inledning 

Trygghet är en förutsättning för att lära. Enligt skollagen ska förebyggande och 

hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål. 

Hälsofrämjande perspektiv fokuserar på att stärka friskfaktorer som leder till 

hälsa, och som underlättar utveckling och lärande. Förebyggande perspektiv 

handlar istället om att undvika riskfaktorer. En skola med ett positivt skolklimat, 

d.v.s. en skola där elever kan känna sig trygga, där de kan växa och utvecklas och 

där de trivs, är också en skola där elever med största sannolikhet både mår bra 

och där lärandet är lyckosamt. 

 

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på 

huvudmannanivå och på - skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens 

kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra 

skolförfattningar. 

 

Trygghet och trivsel är en av de rapporter som tas fram inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med rapporten är att följa upp och analysera 

elevernas välmående inom den kommunala gymnasieskolan. Trygghet och trivsel 

följs upp genom nyckeltal, enkäter samt verksamhetens egen beskrivning och 

analys. 
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2 Peder Skrivares skola (PS) 

I Varbergs kommun finns en kommunal gymnasieskolan, Peder Skrivares skola 

(PS). Idag går cirka 1 800 elever på PS och enligt prognos kommer elevantalet att 

öka. PS har idag fem enheter som är uppbyggda kring rektor, samt för enhet 1–3 

även biträdande rektor och elevhälsa. Direkt under gymnasiechef ligger 

skolbibliotek, Steget vidare (KAA), vaktmästeri och administration.  

 

Programstrukturen under enheterna ser ut enligt följande: 

 

Enhet 1 

 Samhällsprogrammet 

 Ekonomiprogrammet  

 Handelsprogrammet 

 Restaurang och livsmedelsprogrammet 

 Vård- och omsorgsprogrammet 

Enhet 2 

 Naturvetenskapliga programmet 

 Estetiska programmet 

 Teknikprogrammet 

Enhet 3 

 Bygg- och anläggningsprogrammet 

 Barn- och fritidsprogrammet 

 El- och energiprogrammet 

 Fordonsprogrammet 

 Industritekniska programmet 

 VVS- och fastighetsprogrammet 

Enhet 4 

 Individuella programmet 

 SPRINT 

 Specialpedagogiskt team 

Enhet 5 

 Gymnasiesärskolan 

 Komvux som särskild utbildning  
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3 Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete 

Arbetet för att främja alla elevers välmående pågår kontinuerligt i verksamhetens 

alla delar tillsammans med det förebyggande och åtgärdande arbetet. 

3.1 Elevhälsoarbete 

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål. 

 

På PS finns ett systematiserat arbete med tvärprofessionella forum mellan 

elevhälsateam (EHM) och lärare och pedagoger. EHM består av rektor, 

skolkurator, skolsköterska och specialpedagogisk kompetens. Tillgång till 

psykolog finns genom en upphandlad tjänst. Varje enhet på PS har ett 

elevhälsateam knutet till sin verksamhet och arbetet styrs utifrån varje enhets 

behov och förutsättningar. 

3.2 Arbete med kränkande behandling 

Lärare och annan personal i skolan måste anmäla kränkande behandling, 

trakasserier och sexuella trakasserier som personalen får kännedom om och som 

sker i samband med skolans verksamhet till rektorn. Rektorn måste i sin tur 

anmäla vidare till huvudmannen. Skyldigheten att anmäla gäller oberoende av 

hur personalen får reda på kränkningen.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har rutiner och stöd för anmälan 

om kränkande behandling.  

 

I enlighet med lagstiftningen tar varje enhet på PS årligen fram en plan mot 

kränkande behandling. 

3.3 Specialpedagogiskt team 

Som en del i skolans arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer finns ett 

specialpedagogiskt team som är knutet till introduktionsprogrammen (IM), och 

de elever som saknar behörighet till nationella program. Det specialpedagogiska 

teamet har i uppdrag att möjliggöra ett framgångsrikt pedagogiskt arbete med 

elever inom autismspektrumtillstånd (AST) och andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF), med kartlagt behov av detta stöd. Målsättningen 
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är att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov i syfte att de ska utvecklas 

utifrån sin individuella förmåga.  

 

Antalet elever med behov av särskilt stöd ökar. Det arbete som sker inom 

specialpedagogiskt team behöver på sikt breddas och även rikta sig till elever som 

har behörighet till nationella program. 

3.4 Ökad skolnärvaro 

Elevers närvaro i skolan är en viktig del i och en förutsättning för att det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska kunna lyckas. PS har sedan några 

år tillbaka byggt upp ett systematiskt arbete för att främja skolnärvaron. Arbetet 

bygger på att i ett tidigt skede uppmärksamma problematisk frånvaro och 

skyndsamt vidta åtgärder.  

 

Frånvarostatistik 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Andel elever utan 

frånvaro 

95% 94% 95% 

Andel elever med 

ogiltig frånvaro 

1% 1% 1% 

 

3.5 Övergångar 

Arbetet med att stärka trygga och anpassade övergångar pågår ständigt och 

kräver ett systematiskt arbetssätt för att lyckas. På utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen pågår arbete för att utveckla arbetet med 

övergångar i dialog med förskole- och grundskoleförvaltningen.   
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4 Genomförda enkäter och resultat 

Nedan redovisas ett urval av frågor från Varbergs elevhälsoenkät och 

Skolinspektionen skolenkät. 

4.1 Varbergs elevhälsoenkät 

Varbergs elevhälsoenkät genomförs årligen för elever i årskurs 1 på PS. Efter 

genomförd enkät träffas skolsköterska och elev för ett elevhälsosamtal där 

resultatet följs upp.  

 

Elevhälsoenkäten genomfördes innan övergången till distansundervisning och 

fångar därmed inte upp elevernas upplevelse av trygghet och trivsel under 

pågående distansundervisning. Varje enhet har dock gjort en särskild uppföljning 

av elevernas mående kopplat till distansundervisningen (se avsnitt 6.2) 

 

Nedan redovisas ett urval av frågor ur elevhälsoenkäten som kan kopplas till 

elevernas upplevelse av trygghet och trivsel. 

 

Andel elever som anger att de alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna 

2018 2019 2020 

87% 77% 88% 

 

Flertalet elever anger att de upplever arbetsro på lektionerna. Andelen har även 

ökat med 11 procentenheter jämfört med 2019. 

 

Andel elever som anger att de ofta eller alltid känner sig stressade över 

skolarbetet 

2018 2019 2020 

31% 29% 32% 

 

Cirka en tredjedel av eleverna anger att de känner sig stressade över skolarbetet, 

vilket får bedömas som relativt högt.  

 

Skolverkets nationella rapport Attityder till skolan (2018) visar att fyra av tio 

elever oftast eller alltid är stressade i skolan. Andelen som känner sig stressade 

har ökat över tid enligt den nationella statistiken och flickor känner sig generellt 

mer stressade än pojkar. 
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Andel elever som anger att de trivs bra eller mycket bra i skolan 

2018 2019 2020 

98% 97% 98% 

 

En hög andel av eleverna anger att de trivs i skolan, vilket är ett mycket positivt 

resultat.  

 

Andel elever som anger att de alltid eller ofta känner sig trygga i skolan 

2018 2019 2020 

94% 95% 96% 

 

En mycket hög andel att av eleverna anger att de känner sig trygga i skolan. 

Andelen har även ökat med 2 procentenheter jämfört med 2018. 

 

Andel elever som anger att de har blivit retade, utstötta eller på annat sätt illa 

behandlade av andra elever i skolan 

2018 2019 2020 

18% 17% 13% 

 

Andelen elever som anger att de har blivit retade, utstötta eller på annat sätt illa 

behandlade av andra elever i skolan har minskat med 4 procentenheter jämfört 

med 2019, vilket är en positiv utveckling. Av de elever som angett att de har blivit 

retade, utstötta eller på annat sätt illa behandlade anger flertalet att det inträffat 

på tidigare skola. 

4.2 Skolinspektionen skolenkät 

Skolinspektionens genomför årligen en skolenkät för elever i årskurs 2 där 

samtliga skolor deltar under en tvåårsperiod. PS deltog senast år 2018, och på 

grund av ny struktur för genomförande kommer nästa skolenkät äga rum först 

under 2021. 

 

Nyckeltal från Skolinspektionens skolenkät publiceras i det nationella 

statistikverktyget Kolada. 

 

Andel elever som anger att de har studiero på lektionerna 

 2016 2018 

Totalt 63% 79% 

Pojkar  80% 

Flickor  78% 
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Andelen elever som anger att de har studiero på lektionerna har ökat med hela 16 

procentenheter från 2016 till 2018, vilket är mycket positivt. Varbergs kommun 

har därmed gått från att tillhöra de 25 procent sämsta kommunerna i riket till de 

25 procent bästa i riket. Varberg har även högst resultat bland länets kommuner 

2018. 

 

Andel elever som anger att de känner sig trygga i skolan 

 2016 2018 

Totalt 92% 94% 

Pojkar - 95% 

Flickor - 93% 

 

Andelen elever som anger att de känner sig trygga i skolan har ökat med 2 

procentenheter från 2016 till 2018. Denna positiva trend särskiljer sig från den 

negativa trend som kan ses i övriga riket. Varbergs kommun tillhör de 25 procent 

bästa kommunerna i riket och har även högst resultat i jämförelse med övriga 

kommuner i länet.  

 

Andel elever som anger att de vet vem på skolan de kan prata med om någon 

har varit elak mot en elev 

 2016 2018 

Totalt 73% 76% 

Pojkar - 76% 

Flickor - 77% 

 

Andelen elever som anger att de vet vem på skolan de kan prata med om någon 

har varit elak mot en elev har ökat något från 2016 till 2018. Varberg redovisar en 

positiv trend men ligger något under riksgenomsnittet i denna fråga. Även i 

jämförelse med övriga kommuner redovisar Varbergs kommun ett något lägre 

resultat.    
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5 Utvecklingsområden 

Nedan redovisas identifierade utvecklingsområden kopplade till trygghet och 

trivsel. 

5.1 Övergångar 

Behov finns av att säkerställa arbetet med övergångar. Detta behöver ske i 

samverkan med förskole- och grundskoleförvaltningen. Det är viktigt med 

förståelse och insyn i varandras verksamheter för att lyckas med arbetet. 

Framförallt utgör arbetet med elever i behov av särskilt stöd och deras 

övergångar ett utvecklingsområde där tydliga rutiner och arbetssätt behöver 

fastställas. 

5.2 Elever med behov av särskilt stöd 

Elever med behov av särskilt stöd ökar. Det ställer krav på att det finns tydliga 

och genomarbetade rutiner för att utreda behov av särskilt av stöd. Det är också 

angeläget att fortsätta att utveckla det förebyggande och främjande arbetet på 

skolan. Arbetet med specialpedagogiskt team behöver kontinuerligt ses över för 

att kunna möta de behov som finns bland skolans elever. 

5.3 Ändamålsenligt kvalitetsarbete 

Ett ändamålsenligt kvalitetsarbete är viktigt för att synliggöra 

På PS pågår en översyn av systematiska kvalitetsarbetet. Ambitionen är att forma 

ett ändamålsenligt kvalitetsarbete som på ett tydligt sätt fångar upp 

verksamhetens utvecklingsbehov. Elevers känsla av trygghet och trivsel på skolan 

är starkt sammanlänkat med kunskapsutveckling och resultat. Detta behöver 

tydligt speglas i det systematiska kvalitetsarbetet. 

5.4 Samordnade förebyggande insatser 

Det är viktigt att stärka samarbetet mellan olika förvaltningar i syfte att skapa 

samordnade insatser riktade till barn och unga. Utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen ingår, tillsammans med förskole- och 

grundskoleförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen, 

i arbetet med plan för barn och unga. Syftet med plan för barn och unga är att 

tillsammans skapa förebyggande och främjande insatser för barn som löper risk 

för utsatthet eller utanförskap. Detta arbete behöver prioriteras framöver. 
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6 Trygghet och trivsel kopplat till 

distansundervisning 

6.1 Nationell uppföljning av Skolinspektionen 

Skolinspektionen har genom inspektionssamtal med rektorer gjort en uppföljning 

av erfarenheterna av den distansundervisning som har ägt rum på 

gymnasieskolor under våren 2020.  

 

Sammanställningen av erfarenheterna visar att särskilt stöd och elevhälsa är ett 

område med särskilda utmaningar i en omställningssituation. Flertalet rektorer 

beskriver att arbetet med elevhälsa och särskilt stöd under omständigheterna 

fungerar och att nya arbetssätt har utvecklats. 

 

Skolinspektionen konstaterar dock att vissa elevgrupper tycks särskilt sårbara vid 

distansundervisning. Det gäller exempelvis elever på introduktionsprogram (IM) 

och elever med social oro i hemmet.  

6.2 Lokal uppföljning på PS 

Uppföljningar av distansundervisningen har gjorts på respektive skolenhet. Den 

samlade bedömningen är att undervisningen har fungerat bra. I uppföljningen 

har bland annat följande synpunkter framkommit från eleverna: 

 

 Många elever har saknat skolan som social mötesplats, och upplevt det 

som tråkigt att sitta hemma själva. 

 Många elever har gett uttryck för att arbetsbelastningen ökat kopplat till 

fler inlämningsuppgifter. 

 Elever som tidigare haft svårt med den sociala tillvaron i skolan har 

upplevt distansundervisningen som positiv. 

 

Elevhälsateamen på de olika skolenheterna har arbetat aktivt för att identifiera 

elever som inte mått bra under distansundervisningen. I en del fall har beslut 

fattats om att låta elever ha lektioner på skolan. Det har gjorts i de fall det har 

bedömts vara för elevens bästa. Elevhälsateam har vid behov gjort hembesök och 

tagit promenader tillsammans med elever för att säkerställa att eleverna mår bra 

och att studierna fungerar. 
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Det går inte att göra några generella antaganden rörande huruvida den psykiska 

ohälsan ökat eller inte kopplat till distansundervisningen. En del elever har mått 

sämre under distansundervisningen samtidigt som en del elever har mått bättre.  

 

Distansundervisningen bedöms inte ha påverkat elevers studieresultat. En 

djupare analys av eleverna kunskapsutveckling redovisas i rapporten Mål och 

resultat hösten 2020. 
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