
Vuxenutbildning

Bedömningspunkt Ej bedömda 

kommuner

Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal

Uppföljning och kommunikation av resultat

Lärarna följer fortlöpande upp de studerandes kunskapsutveckling och resultat i alla kurser och 

kunskapsområden i förhållande till styrdokumentens krav.
61 98 1 2 0

Lärarna ger fortlöpande varje studerande information om utvecklingsbehov och resultat i studierna. 57 92 5 8 0

De studerande har en individuell studieplan. 40 65 22 36 0

Bedömning och betygssättning

Lärarna utgår vid bedömning och betygssättning från de nationella målen i kursplanerna och från 

betygskriterierna.
55 89 7 11 0

Betyg sätts och utfärdas, intyg utfärdas och betygskatalog förs enligt författningarnas krav. 42 68 20 32 0

Genomförande av utbildningen

Läroplanens och kursplanernas mål att sträva mot anger inriktningen för utbildningen. 55 89 7 11 0

De studerande har möjlighet till inflytande över hur deras utbildning utformas. 44 71 18 29 0

Den studerandes tidigare utbildning och erfarenhet kartläggs/valideras. 53 86 9 15 0

Särvux bedriver en verksamhet som syftar till att ge vuxna som är utvecklingsstörda kunskaper och 

färdigheter som motsvarar den obligatoriska särskolan eller gymnasiesärskolan.
36 66 19 35 7

Anpassning av verksamheten till de studerandes behov

Utbildningarna är flexibla och anpassade till de studerandes behov, förutsättningar, erfarenheter och 

livssituation.
52 84 10 16 0

Särskilt stöd ges till elever som har svårigheter med utbildningen. 53 86 9 15 0

Normer och värden i studiemiljö och samvaro

Skolan utgör en trygg miljö som är inriktad på lärande. 59 100 0 0 3

Verksamheterna bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. 53 86 9 15 0

Det finns planer mot kränkande behandling i enlighet med författningarna. 5 8 57 92 0

Likvärdig tillgång till utbildning

Kommunen ger vuxna tillgång till grundläggande vuxenutbildning, grundläggande särvux och sfi 

enligt författningarna.
23 37 39 63 0

Kommunen verkar aktivt för att nå dem i kommunen som har rätt till grundläggande vuxenutbildning, 

grundläggande särvux och sfi.
33 53 29 47 0

Kommunen verkar i samarbete med arbetsförmedlingen för att sfi-studerande ges möjligheter att 

öva det svenska språket i arbetslivet.
48 81 11 19 3

Verksamheternas lokala kurser överensstämmer med 

författningarnas krav. 
33 69 15 31 14

De studerande erbjuds vägledning. 48 79 13 21 1

Utbildningen för alla studerande är, med de undantag som författningarna medger, avgiftsfri. 60 97 2 3 0

Personalens utbildning

Lärarna inom utbildning i egen regi och upphandlad utbildning har utbildning för den undervisning de i 

huvudsak bedriver.
50 81 12 19 0

Rektorn har, genom utbildning och erfarenhet, förvärvat pedagogisk insikt. 61 100 0 0 1

Styrelsens ansvar

Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnd, förvaltning och verksamheterna. 55 89 7 11 0

Rektors ansvar

Rektorn håller sig förtrogen med det dagliga arbetet och tar som pedagogisk ledare det 

övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen.
40 65 22 36 0

Rektorn fattar beslut enligt bestämmelserna. 54 87 8 13 0

Ej kritik Kritik

- Statistiken visar kommuners vuxenutbildning där Skolinspektionen fattat beslut efter regelbunden tillsyn under 2009. Under året fattades beslut för 

vuxenutbildningen i 62 kommuner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Vid tillsynen bedöms ett antal områden, bedömningspunkter, som har sin utgångspunkt i lagar och andra bestämmelser. 

Alla kommuner bedöms inte utifrån alla bedömningspunkter. Skälet till detta är att det i vissa kommuner inte är möjligt att göra en bedömning eller att 

bedömningspunkten inte är relevant för just den aktuella kommunen.

- För varje bedömningspunkt redovisas antal och andel kommuner där Skolinspektionen vid tillsynen bedömt att styrdokumentens mål och krav uppnås 

eller att åtgärder behöver vidtas.



Kvalitetsarbete

Vuxenutbildningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga planerar, följer upp och 

utvärderar sin verksamhet samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra 

måluppfyllelsen.

9 15 53 86 0

Kvalitetsarbetet dokumenteras i en kvalitetsredovisning som uppfyller förordningens krav. 2 3 60 97 0


