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Bakgrund 
 
Simrishamns kommun antog hösten 2014 en Handlingsplan för att stärka barnets 
rättigheter i Simrishamns kommun 2015-2018.1 
 
Enligt handlingsplanen ska barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och 
utvärdering av handlingsplanen ska beskrivas. Handlingsplanen utgår från Riks-
dagens strategi från 2010 att stärka barnets rättigheter i Sverige, vilken innehåller 
nio principer. Nedan beskrivs under varje princip vad barn- och utbildningsför-
valtningen har genomfört under året samt en kort utvärdering. 
  
Syftet med barnbokslutet är att kunna visa på vilket sätt barn och unga har fått det 
bättre eller sämre i våra verksamheter. Det ger oss även möjlighet att åstadkomma 
en mer långsiktig planering för att kunna utveckla våra verksamheter och ha en 
god ekonomisk framförhållning inför kommande år.  
 
Årets barnbokslut är utarbetat av barn- och utbildningsförvaltningen (nedan ibland 
kallad buf eller förvaltningen) och är i huvudsak en beskrivning på vilket sätt 
barn- och utbildningsnämnden och -förvaltningen har arbetat för att förbättra för-
utsättningarna för att tillgodose barnets rättigheter. Där det varit möjligt har det 
tagits fram uppgifter för pojkar respektive flickor. 
 
Buf upprättar barnkonsekvensanalyser för att beakta barnkonventionen inför olika 
beslut. Metoden bygger på demokrati och inflytande samt eftersträvar en transpa-
rens i olika frågor för såväl medarbetare, barn, elever och politiker. Syftet är även 
att öka möjligheten till delaktighet och inflytande och att främja förståelsen för 
olika beslut. En utmaning vid upprättandet av en barnkonsekvensanalys kan vara 
att man upptäcker att organisationen uppvisar brister som behöver förändras för 
att bättre tillgodose barnets rättigheter. 
 
Vidare kan inhämtandet av elevernas synpunkter kräva ett omfattande arbete när 
det gäller tillvägagångssättet för att säkerställa inflytandet på ett tillfredsställande 
                                                 
1 https://www.simrishamn.se/barn-och-utbildning/information-om-vara-skolor/lokal-
barnombudsman 
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sätt. Därför har buf en så kallad inflytandegrupp bestående av en representant 
(personal) från varje skolenhet. Denna grupp träffas regelbundet och har bland 
annat ansvar för att ta in elevernas synpunkter i samband med de olika barnkonse-
kvensanalyser som buf upprättar.  
 
 
1. Beslut som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonvent-
ionen 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2017 och 2018 upprättat ett flertal 
barnkonsekvensanalyser och konsekvensutvärderingar på såväl övergripande nivå 
som på individnivå. Barnkonsekvensanalyser på övergripande nivå finns att hämta 
på Simrishamns kommuns hemsida.2 
 
Under 2017 - 2018 har följande barnkonsekvensanalyser och konsekvensutvärde-
ringar upprättats: 
 

• 1.1 Konsekvensutvärdering av IKT-strategi 2017-2018 
• 1.2 Barnkonsekvensanalys i frågan om rutiner - för att upprätthålla en lik-

värdig utbildning och tillgodose barnens och elevernas rättigheter. 
• 1.3 Konsekvensutvärderingen av barnkonsekvensanalys Sommarkulturs-

kola 2017 
• 1.4 Barnkonsekvensanalys inför resursfördelning inom förskolan 
• 1.5 Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i 

Sankt Olofs skola 

Under 2018 har arbetet med att implementera barnkonsekvensanalyserna i verk-
samheterna fortlöpt. Buf har också påbörjat en barnkonsekvensanalys inför upp-
rättande av en ny IKT-strategi som ska gälla för 2019–2021. Denna kommer att 
färdigställas under våren 2019. 
 
Korsavadsskolan har gjort en barnkonsekvensanalys inför omorganisationen av 
hemvisterna, läsåret 2018/2019. Denna omorganisation har redan inneburit att 
kränkningarna har minskat väsentligt och att lärarnas arbetsbörda har lättat. En 
lärare har uttalat att ”för första gången under min lärarkarriär har jag fått arbeta 
som lärare fullt ut!”. Omorganisationen har inneburit att eleverna blir mer synliga 
och att eventuella konflikter och kränkningar kan tas om hand omgående, ef-
tersom det nu finns tre hemvister med en socionom i varje. Omorganisationen har 

                                                 
2 https://www.simrishamn.se/barn-och-utbildning/information-om-vara-skolor/barnrattsarbete 
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också medfört att antalet elever som ”vandrar i korridorerna” istället för att vara 
inne på lektion har minskat.  
 
Under 2018 har förvaltningschefen fattat beslut att genomföra två nya barnkonse-
kvensanalyser i frågorna gällande: 

- barnets rättighet att få likvärdig utbildning och uppnå kunskapsmålen. 
- barnets rättighet att få likvärdig tillgång till elevhälsa. 
- behov av särskilda undervisningsgrupper samt effekter/resultat av dessa 

 
1.1 Konsekvensutvärderingen av IKT-strategi 2017–2018  
 
Syftet med IKT-strategin är att ge alla barn och elever en likvärdig utbildning och 
en möjlighet att utveckla en digital kompetens samt att använda resurserna på 
mest effektiva sätt. I utvärderingen bedömdes att denna strategi sannolikt har 
stärkt barnens rättigheter enligt barnkonventionen och givit bättre förutsättningar 
för eleverna att utveckla deras digitala kompetens. 
 
Elevernas synpunkter angående digitalisering har under 2018 ånyo inhämtats, och 
kommer att ligga som underlag för den nya IKT-strategin. Elevernas synpunkter 
är mycket värdefulla och kommer att beaktas inför beslutet om den nya IKT-
strategin för perioden 2019 - 2021. 
 
 
1.2 Barnkonsekvensanalys i frågan om rutiner - för att upprätthålla en lik-
värdig utbildning och tillgodose barnens och elevernas rättigheter 
 
Utifrån elevernas synpunkter som inhämtats av inflytandegruppen ändrades 
många beslut. Det framkom bland annat att eleverna upplevt sig kränkta i om-
klädningsrum och i duschrum. Därför bildade buf en antidiskrimineringsgrupp 
bestående av en representant från varje skolenhet. Denna grupp har under 2018 
arbetat för att förebygga diskriminering och kränkande behandling.  
 
Kontakt togs med samhällsbyggnadsförvaltningen för en översyn och eventuell 
ombyggnad av duschar och omklädningsrum. Förslag till olika lösningar har tagits 
fram, men i dagsläget finns det ingen lösning på vilken förvaltning som ska finan-
siera detta. Detta visar utmaningen för en kommun att samverka och ta barns in-
tressen på allvar. 
  
En annan del av arbetet i antidiskrimineringsgruppen har mynnat ut i en teaterfö-
reställning som spelats av elever från Nova Academy för skolpersonal och perso-
nal på buf. Teatern bygger på anonyma berättelser som inhämtats från elever på 
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alla skolenheter av antidiskrimineringsgruppen. Berättelserna beskriver olika hän-
delser som de upplevt som kränkande. Föreställningen följdes upp med works-
hops utifrån alla diskrimineringsgrunderna. 
 
 
1.3 Barnkonsekvensanalys Sommarkulturskola 2016 och 2017 
 
Barnkonsekvensanalyser har genomförts inför Sommarkulturskolan 2016 och 
2017, vilka nu har utvärderats. Där framkom att personalen anser att barnkonse-
kvensanalysen varit ett viktigt verktyg för att skapa sig en genomtänkt bild och 
struktur över projektet samt fått åtgärder och beslut att utgå från ett genomgri-
pande barnperspektiv. Detta har föranlett att Sommarkulturskolan från och med 
2018 blivit en del av kulturskolans ordinarie verksamhet. Man har bland annat 
kunnat se positiva effekter av att den når alla barn i kommunen, oavsett socioeko-
nomisk bakgrund.  
 
 
1.4 Barnkonsekvensanalys inför resursfördelning inom förskolan 
 
En kartläggning av verksamheten under 2017 visade att det inte fanns tillräckligt 
underlag att upprätta en resursfördelningsmodell. Det framgick att förskolorna 
inte var likvärdiga utifrån personal, barngrupper, pedagogik, barn med särskilda 
behov, utländsk bakgrund samt socioekonomiska faktorer. Det framgick även att 
förskolorna borde kunna samordnas på ett bättre sätt samt att varje chef hade an-
svar över för många anställda.  
 
Ett förändringsarbete inleddes därför under 2018 och bland annat anställdes ytter-
ligare en förskolechef. Barnkonsekvensanalysen har upprättats under 2018 och 
ska nu behandlas i förvaltningsövergripande samverkan (FÖSAM, bufs samver-
kansgrupp med de fackliga organisationerna) inför beslut. Syftet med barnkonse-
kvensanalysen är att pröva vad som är barnets bästa gällande resursfördelnings-
modell för förskolorna i Simrishamns kommun. 
 
 
1.5 Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt 

Olofs skola 
 
Inför beslut som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Om beslutet inte är 
för barnets bästa ska det finnas en förklaring till varför och vilka prioriteringar 
som ligger till grund för beslutet. Vidare ska beslut om kompensatoriska åtgärder 
fattas. I ärendet om utökning av Sankt Olofs skola fattades ett annat beslut än vad 
barnkonsekvensanalysen föreslog dock utan beslut om några kompenserande åt-
gärder. Frågan om utökning av verksamheten i Sankt Olofs skola är fortfarande 
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aktuell. 
 
Barnkonsekvensanalys resursfördelningsmodell grundskola 
 
Barn- och utbildningsnämnden tog 5 april 2016 beslut om en ny resursfördel-
ningsmodell gällande grundskolan i enlighet med upprättad barnkonsekvensana-
lys. Syftet med resursfördelningsmodellen är att ge alla elever en likvärdig utbild-
ning samt ge eleverna förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Syftet är 
också att resurserna används kostnadseffektivt.  
 
En konsekvensutvärdering har påbörjats under 2018 men inte sammanställts ef-
tersom det bedömts att ytterligare tid behövs för att kunna utvärdera modellen på 
ett kvalitativt sätt. 
 
 
Utvärdering 
 
Personal och politiker har under 2018 fått en fortsatt större kunskap om vad barn-
perspektiv/barnrättsperspektiv innebär samt vikten av att upprätta barnkonsekven-
sanalyser vid viktiga beslut som berör barn. Däremot krävs fortsatt utbildning för 
att öka kunskapen om vad prövningar av barnets bästa innebär.  
 
Samtliga skolor har fortsatt att upprätta barnkonsekvensanalyser på individnivå 
som sannolikt har stärkt barnets rättigheter. Barnkonsekvensanalyserna har inne-
burit ett större säkerställande av elevernas rätt till en likvärdig utbildning och 
stärkt kvaliteten på beslutsunderlaget. 
 
Arbetet har inneburit ett omfattande arbete för förvaltningskontoret och skolen-
heterna då resultatet av barnkonsekvensanalysen medfört beslut om förändringar i 
organisationen. Barnkonsekvensanalysen är därmed även ett redskap för att få syn 
på områden som behöver förändras. Ett exempel på förändring är att kommunens 
låg- och mellanstadieskolor har utvecklat olika former av särskilda undervis-
ningsgrupper för att tillgodose alla barns rätt till en likvärdig utbildning.  
 
Vidare har förskolorna utvecklats inom bland annat det systematiska kvalitetsar-
betet och ett mer förebyggande barnhälsoperspektiv.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2018 fortsatt att utveckla arbetet 
med att se barnets/elevens behov och rättigheter ur ett helhetsperspektiv genom 
utbildningsinsatser i kommunen och upprättande av nya barnkonsekvensanalyser. 
Barn och elevers medverkan har genom barnkonsekvensanalyserna gett dem in-
flytande, vilket ingår i skolans demokratiuppdrag. 
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Under 2018 har en barnrättsgrupp bestående av elevhälsopersonal utsetts inom 
buf. Denna grupp har som syfte att stärka barnets rättigheter i enlighet med kom-
munens och bufs handlingsplan i alla verksamheterna. Gruppen har bland annat 
påbörjat ett arbete med att utveckla och synliggöra prövningar av barnets bästa 
enligt barnkonventionen i samband med de olika utredningar som skolorna och 
förvaltningen genomför, i kränkningsutredningar, utredningar om särskilt stöd, 
sociala utredningar, utredningar enligt 5 kap. skollagen (2010:800), utredningar 
inför beslut om särskola samt utredningar angående frånvaro.  
 
Under 2019 kommer barnrättsgruppen att träffas under fyra heldagar.  
 
 
2. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang 
 
Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn i åldrarna 8–12 år vars fa-
milj har eller har haft en känslomässig sjukdom, (beroende, psykisk ohälsa, våld) 
eller lever/har levt i en familj med konfliktfyllda separationer. Verksamheten är 
ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen (buf) och socialförvalt-
ningen och utbildade gruppledare finns i båda förvaltningarna. 
 
I maj 2018 beviljades projektpengar från Sociala investeringsfonden för att ut-
veckla verksamheten ytterligare. Utökning av gruppledare samt en samordnar-
tjänst inom projektet gjorde det möjligt att under hösten 2018 utöka verksamheten 
till att omfatta barn i åldrarna 6–16 år – stödgrupper, känslogrupper, Kroppsbase-
rad kreativ verksamhet (KKV) samt Hanna och Theo. Hanna och Theo riktar sig 
till barn vars föräldrar separerat men som inte tillhör målgruppen för stödgrupp.   
 
Under året har Blåvingen genomfört tre stödgrupper, två känslogrupper, två KKV-
grupper samt haft enskilda samtal. Totalt har 55 barn deltagit i verksamheten un-
der 2018.  
 
Handlingsplan mot våldbejakande extremism antogs i kommunfullmäktige under 
andra halvan av 2017 och gäller fram till 2020. Den lokala lägesbilden avgör vilka 
aktiviteter som Simrishamns kommun bör vidta i sitt förebyggande arbete. 
Samordnare för Simrishamns kommun är en säkerhetschef. Till sin hjälp har sä-
kerhetschefen en risk- och sårbarhetsanalysgrupp (RSA). Arbetet sker i samver-
kan på lokal och nationell nivå, verksamheter inom det civila samhället och den 
privata sektorn. Samtliga förvaltningar har inom sina respektive områden ett an-
svar att arbeta med frågor kring våldsbejakande extremism. Förvaltningarna har 
också ansvar för att tillräckliga resurser avsätts för förebyggande insatser som en 
del av det befintliga arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). 
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Alla skolor och förskolor har i enlighet med skollagen handlingsplaner mot dis-
kriminering och kränkande behandling.  
 
Verksamheten vid Naturskolan Österlen syftar till att öka elevers fysiska och psy-
kiska välbefinnande genom naturupplevelser och utomhuspedagogik. Syftet är 
även att stärka barn och elever som tänkande individer och ge dem verktyg för att 
bidra till en hållbar utveckling. Under 2018 har totalt 1453 barn och unga besökt 
Naturskolan. Av denna summa är 1208 besök gjorda inom Gröna Nyckeln och 
resterande 245 besök är övriga barn och unga som besökt Naturskolan. Under 
2018 bjöds årskurs 7 in under januari 2019 istället för i december 2018 som det 
var året innan så de ingår inte i summan för 2018.  Det totala antalet besökare kan 
jämföras med 2017 då 1387 barn och unga besökte naturskolan. 
 
 
Utvärdering 
 
Totalt har antalet kränkningsanmälningar minskat i jämförelse med 2017, 2016 
och 2015. Under 2018 fanns 2 211 barn och elever i våra verksamheter och det 
inkom sammanlagt 211 anmälningar, varav 114 inbegrep pojkar och 90 inbegrep 
flickor. Under 2017 inkom 302 anmälningar, varav 166 inbegrep pojkar och 131 
flickor. Under året har anmälningarna analyserats kontinuerligt och därtill inklu-
derats i de kvalitetsrapporter som årligen utarbetas. Kopplingen mellan huvud-
mannens systematiska kvalitetsarbete och arbete för att motverka diskriminering 
och kränkande behandling har därmed tydliggjorts. 2018 års minskningar av an-
mälningar beror möjligen på den ökade systematiken kring arbetet för att mot-
verka kränkande behandling. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att sko-
lorna följer huvudmannens Handlingsplan för genomförande av 6 kap 10 § Skol-
lagen (2010:800). Under 2019 kommer barn- och utbildningsnämnden att följa 
upp verksamheternas handlingsplaner inom ramen för den interna kontrollen. 
 
 
3.Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med en stor variation av metoder både 
på förvaltningsövergripande nivå och på skolnivå för att säkra att barn ges förut-
sättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Dessa metoder varierar 
från lokala klass- och elevråd, trivselgrupper, fritidsråd, matråd och elevkår till 
mer övergripande metoder som inkluderar barnkonsekvensanalyser och systema-
tiskt insamlande av elevernas trygghet, trivsel och studiesituation genom attityd-
undersökningen. Det finns även en förvaltningsgemensam inflytandegrupp med 
representanter för varje skolområde som regelbundet träffas och diskuterar hur 
elevernas inflytande och delaktighet kan förstärkas generellt i verksamheterna. 
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Under 2018 har inflytandegruppen bland annat varit med och intervjuat elever för 
konsekvensutvärderingen av IKT strategin 2017–2018 samt arbetat fram modeller 
för att förvaltningens attitydundersökning ska utvecklas och i högre grad än tidi-
gare involvera eleverna i såväl analysarbetet samt skapandet av klassunika ”hand-
lingsplaner”. Buf har även tillsammans med Rädda barnen i Simrishamn genom-
fört en heldags elevrådsutbildning för representanter för samtliga kommunala sko-
lor i kommunen från årskurs 1 till gymnasieskolan.  
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en egen attitydundersökning 
som omfattar alla elever, (ej fristående skolor) från förskoleklass till årskurs 3 i 
gymnasieskolan. Enkäten ställer samma frågor som Skolinspektionens Skolenkä-
ten vilken i sin tur genomförs vartannat år med elever i årskurs 5 och årskurs 9. 
Enkäten ger förvaltningen och de enskilda skolorna underlag att arbeta vidare med 
tillsammans med eleverna, för att utveckla och förbättra verksamheten. I oktober 
2018 genomfördes den senaste enkäten och avseende trygghet och studiero. Där 
ställdes frågorna:   

• jag har studiero på lektionerna, och 
•  jag känner mig trygg i skolan.  

Resultaten sammanställs i ett indexvärde mellan 0–10 där 0 = stämmer inte alls 
och 10 = stämmer helt och hållet. Ett resultat över 6 anses vara ett godkänt resul-
tat. Det finns möjlighet att följa upp alla årskurser och nedan presenteras de års-
kurser som Skolinspektionen följer över tid. Det ger även möjlighet att jämföra 
med riket i övrigt. 
  
Resultat från oktober 2018 
 
 Jag känner mig trygg i skolan Jag har studiero på lektioner-

na 
 Simrishamn 

2018 
Förändring 
från 2017 

Riket 
2018 

Simrishamn 
2018 
 

Förändring 
från 2017 

Riket 
2018 

Årskurs 
5 

8,4 + 0,4 8,1 7,2 + 0,8 6,1 

Årskurs 
9 

6,1 - 0,8 7,5 6,3 + 0,5 5,5 

 
 
I förskolan har attitydundersökningen genomförts bland vårdnadshavare och pe-
dagogisk personal. Det resultat som sticker ut positivt är att både vårdnadshavare 
och personal upplever värdegrundsarbetet som välfungerande och att det finns en 
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hög trivsel bland barnen. De utvecklingsområden som identifierats är framförallt 
de läroplansområden som är kopplade till att stärka barns språkutveckling. 
 
Särskolan har ett välutvecklat och strukturerat arbetssätt kring elevinflytande. 
Varje läsår intervjuar kurator samtliga elever om samma teman som förvaltning-
ens enkät berör. Elevernas åsikter samlas in, sammanställs och presenteras för 
särskolans trivselgrupp. Gruppen analyserar resultaten och skapar därefter en 
handlingsplan. 
 
 
Utvärdering  
 
Processen med att ta tillvara på elevernas åsikter från attitydundersökningen och 
göra eleverna delaktiga både i analys och att initiera förbättringsåtgärder har un-
der 2018 tydligt förbättrats. Glädjande var även att svarsfrekvensen på samtliga 
tre enkäter har ökat (förskoleklass–årskurs 3, årskurserna 4–6, årskurs 7–årskurs 3 
i gymnasieskolan) och ligger stabilt över 80%.  Eleverna bedöms också ha fått 
större möjlighet att tillgodogöra sig begrepp och svåra ord i enkäten och därmed i 
högre utsträckning kunnat göra sina åsikter hörda. Tydligare struktur och rutiner, 
bättre framförhållning och kommunikation samt stöd av inflytandegruppen ser vi 
som framgångsfaktorer bakom detta.  
 
 
4. Barn ska få kunskap om sina rättigheter 
 
Förskolorna och skolorna arbetar löpande med att ge barn och elever kunskap om 
sina rättigheter.  

 
Utvärdering 
 
Eftersom barnkonventionen ingår i läroplanen informeras eleverna om denna i de 
ämnen som är relevanta.  
 
 
5. Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt 
föräldraskap 
 
Centrala elevhälsan och socialtjänsten har genomfört fyra grupputbildningar, samt 
nio individuella utbildningar i kursen Aktivt Föräldraskap (2–12 år respektive 
tonår) med sammanlagt 40 föräldrar. Gruppledarna har under året också deltagit 
på nätverksträffar för gruppledare i Sverige, i syfte att utbyta erfarenheter och 
utveckla verksamheten.  
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Utvärdering 
 
Vad avser kurserna i Aktivt Föräldraskap är de allra flesta föräldrarna fortsatt 
nöjda. Vi kan se en ökning av antalet tonårsföräldrar som går kursen vilket skulle 
kunna vara ett resultat av ökad spridning av information om kursen via media. 
Kommentarer från föräldrar: ”Jag har fått en viktig vägledning till att göra mina 
barn självständiga”; ”Jag har fått en medvetenhet om mig själv”; ”Har fått en 
större insikt i föräldraskapet och i livet sig själv”; ”Jag har fått möjlighet till per-
sonlig utveckling”.   
 
 
6. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rät-
tigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter 
 
Under 2018 har Centrala elevhälsan och barn- och utbildningsförvaltningen utbil-
dat/fortbildat alla elevhälsoteam ytterligare i elevhälsoprocessen, särskilt stöd och 
ansökningsförfarandet om tilläggsbelopp. Detta för att ytterligare säkerställa alla 
barns rättigheter till utbildning utifrån sina förutsättningar. 
 
Tove Kjellander, barnrättsexpert, har under en heldag utbildat elevråden och skol-
ledarna i elevinflytande. Rädda barnen har ekonomiskt bidragit till denna utbild-
ning. 
  
Centrala elevhälsan har vid ett antal tillfällen bjudit in till Öppet hus med föreläs-
ningar och workshops i syfte att öka personalens kompetens samt stärka barnets 
rätt till stöd.  
 
En grupp av socionomer, kuratorer och specialpedagoger har kontinuerligt träffats 
för att förkovra sig i barnrättsarbetet. Gruppen som benämns som barnrättsgrup-
pen har bland annat fått särskild utbildning i barnrätt, kring prövningar av barnets 
bästa och inlett en bokcirkel för att höja kunskapen om barnkonventionens barn-
syn.   
 
All nyanställd personal inom barn- och utbildningsförvaltningen erbjuds av kom-
munens lokala barnombudsman en halvdags grundutbildning i barnets rättigheter. 
Nyanställda chefer inom buf har fått en egen heldagsutbildning av den administra-
tive chefen på förvaltningen. 
 
Ytterligare två tjänstepersoner inom buf har under 2018 utbildats till barnrättsstra-
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teger i Kommunförbundet Skånes regi, och under 2019 ska ytterligare två till ut-
bildas. Detta för att säkerställa att buf i möjligaste mån bevakar att barnets rättig-
heter beaktas i alla processer. Detta innebär att buf kommer att ha sju utbildade 
barnrättsstrateger från och med 2019.  Barnrättsstrategerna har under 2018 också 
deltagit i Kommunförbundet Skånes nätverksträffar med regionens övriga barn-
rättsstrateger. 
 
Tjänstepersoner från buf har också vid ett flertal tillfällen inbjudits som föreläsare 
på olika platser i Sverige för sprida information om sitt barnrättsarbete. 

  
Centrala elevhälsan har sedan 2013 utbildat olika personalkategorier/arbetslag i 
utbildningen Aktivt ledarskap. Denna metod är en manualbaserad utbildning i 
förhållningssätt och ledarskap om 18 timmar och är en vidareutveckling av föräld-
rautbildningen Aktivt föräldraskap.  
 
Syftet är att skapa en gemensam värdegrund för både föräldrar och personal att 
bemöta barn och elever på ett likvärdigt sätt och med ömsesidig respekt.  
Under 2018 har kostpersonalen på Korsavadsskolan och Österlengymnasiet utbil-
dats inklusive deras chefer. Under våren utbildades även all personal på Nova 
Academy.  
 
På Korsavadsskolan har man också genomfört uppföljande workshops med fem 
arbetslag som genomgick kursen under läsåret 2016/2017. Under hösten har ut-
bildningen startats upp på Simrislundsskolan (tre arbetslag) och beräknas vara 
avslutad under 2019. 
 
Utvärdering 
 
Genom olika utbildningsinsatser har personalen fått mer kunskap om barnets rät-
tigheter och omsatt denna kunskap i verksamheten.  
 
 
7. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättig-
heter genom samverkan 

 
En gång i månaden träffas tjänstepersoner från barn- och utbildningsförvaltningen 
och socialtjänsten, Individ- och familjeomsorgen (IFO), för att följa upp barn och 
unga som placerats i HVB-hem samt i familjehem både i Simrishamn och i andra 
kommuner. 
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Spindelgruppen, vilken har representanter från Korsavadsskolan, Simrislundssko-
lan, Österlengymnasiet, Barn- och ungdomsenheten, socialtjänstens integrations-
enhet och polisen har träffats två gånger per termin.  

 
Handlingsplanen Rutiner för samverkan förskola/skola och socialtjänst i Sim-
rishamns kommun har utvärderats och förändringar i den kommer att genomföras 
under 2019. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens olika verksamheter har många olika samver-
kansmöten med andra aktörer i enskilda individärenden enligt utarbetade rutiner 
såsom exempelvis SIP-möte, men också andra i mötesformer, med eller utan elev 
och vårdnadshavare närvarande. 
 
 
8. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och 
prioriteringar som rör barn 
 
De beslut som tagits med en barnkonsekvensanalys som beslutsunderlag, har be-
aktat forskning, statistik och kunskap i de aktuella frågorna samt beaktat barns 
egna synpunkter. 
 
 
9. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett 
barnrättsperspektiv 
 
Arbetet med barnkonsekvensanalyser har fortsatt under 2018, där barn egna syn-
punkter kring beslut och åtgärder har beaktats (se under punkt 1). 
 
För att svara på om barn och unga i Simrishamns kommun har fått det bättre är 
elevernas kunskapsresultat och måluppfyllelse viktiga indikatorer som kan tydlig-
göra elevernas möjlighet att tillgodogöra sig sin utbildning. För en mer detaljerad 
beskrivning av olika nyckeltal och medföljande analys hänvisas läsaren till barn- 
och utbildningsförvaltningens kvalitetsrapporter för förskolan, fritidshemmen, 
grundskolan inkl. förskoleklass, särskolan samt gymnasieskolan. Ett fåtal nyckel-
tal beskrivs här nedan.  
 
Eleverna som lämnade årskurs 9 under vårterminen 2018 (meritvärde 209,9) har 
marginellt bättre meritvärde än de elever som slutade årskurs 9 vårterminen 2017 
(meritvärde 208,9).  Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat har minskat 
marginellt från 32 poängs skillnad till 31 poäng.  
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Enligt Öppna jämförelsers statistik uppnådde 62,9 procent (i jämförelse med 
2017, 68,9 procent) av alla elever i årskurs 9 kunskapskraven i alla ämnen i 
grundskolan, varav 70,4 procent (2016, 76,8 procent) för flickor och 56,2 procent 
(2016, 63 procent) för pojkar. År 2017 var 74,7 procent (2017, 75,8 procent) av 
eleverna behöriga till ett nationellt yrkesprogram. Fördelat på kön var 77,8 pro-
cent (2016, 78,3 procent) av flickorna och 71,8 procent (2017, 73,9 procent) av 
pojkarna behöriga. Sammanfattningsvis sjunker de faktiska resultaten och skillna-
den mellan pojkar och flickor ökar över lag.  
 
De negativa siffrorna till trots ser vi att nyckeltalet ”avvikelser från beräknat mo-
dellvärde” håller sig på en positiv nivå för samtliga nyckeltal. Det beräknade mo-
dellvärdet tas fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ”jämför 
kommuner med övriga kommuner och där hänsyn har tagits till behov av ekono-
miskt bistånd, nyinvandrade elever (0–4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt 
elever med okänd bakgrund”. Förenklat kan modellvärdet beskrivas som en indi-
kator på hur väl en kommun lyckas utifrån vad som förväntas när elevernas bak-
grund tas med i beräkningen. Ett mönster som framträder i Öppna jämförelsers 
statistik från grundskolan är att trots sjunkande siffror gällande behörighet och 
andel elever som når kunskapskraven i alla ämnen, lyckas Simrishamns kommun i 
jämförelse med andra kommuner bättre med sitt kompensatoriska uppdrag även 
2018. Inom samtliga ovannämnda nyckeltalsområden, sett till beräknat modell-
värde, befinner sig Simrishamn bland de 25 procent bästa kommunerna i riket. 
Samtidigt är det tydligt att fler elever inte når kunskapskraven i alla ämnen eller 
behörighet till gymnasiet, vilket är en situation som innebär stora konsekvenser 
för den enskilde eleven.  
 
Ovanstående resultat är högst relevanta i det systematiska kvalitetsarbetet och från 
2019 är det även ett nämndmål att andelen elever som når kunskapskraven i alla 
ämnen ska öka. Målet är aktuellt för alla verksamheter eftersom förutsättningar att 
lyckas väl med sina studier underbyggs tidigt. Underlag som betyg eller bedöm-
ningar i samtliga ämnen från årskurs 1 till gymnasiet samlas in och analyseras i 
det systematiska kvalitetsarbetet – både på enhetsnivå och huvudmannanivå. Uti-
från den sammanfattande analys av elevernas kunskaper och behov som gjordes 
under läsåret 2017/2018 tog förvaltningen fram prioriterade utvecklingsområden 
inom: 
  

• förskolan (språk och kunskapsutvecklande arbetssätt/systematisk kvali-
tetsarbete)  

• grundskolan (tillgängliga lärmiljöer/språk och kunskapsutvecklande ar-
betssätt) 

• gymnasieskolan (ökad genomströmning/språk och kunskapsutvecklande 
arbetssätt)  
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• fritidshemmen (studiero/systematiskt kvalitetsarbete) 
• särskolan (tillgängliga lärmiljöer).  

 
Skolorna utarbetade efter sin analys fram egna systematiska kvalitetsarbetesplaner 
kopplade både till de prioriterade utvecklingsområden samt till nämndmålen.  
2019 års nämndmål för barn- och utbildningsnämnden utgår både från de 
kommungemensamma fokusområdena demografi och demokrati men har 2019 
kompletterats med nämndspecifika mål kopplade till elevernas måluppfyllelse för 
att tydligare kunna arbeta mot och utvärdera barn och elevers rätt till en god och 
likvärdig utbildning. Dessa nämndmål är:  
 

• Att barn i förskolan erbjuds likvärdig undervisning i syfte att utveckla sin 
språkliga förmåga.  

• Att andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar 
• Att andelen gymnasieelever som tar examen inom tre år ökar. 

 
 
 
 
Marie Lundin Karphammar 
Tf. förvaltningschef tillika skolchef 
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