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Barn- och utbildningsnämnden

Rubrik

Sjukfrånvaro barnomsorg

Sjukfrånvaro grundskola

Beskrivning av
nyckeltalet

Redovisning av nyckeltal

Jämförelser

Kommunal verksamhet.
Sjukfrånvaron januari-mars 2010
jämfört med januari-mars 2009
---------------------------------------->60 dagar:mäter
långtidsskukfrånvarons del av
den totala sjukfrånvaron

8,9

6,6

-------------------------------------------------------------42,4

-----------------------------------------------------------49,5

Kommunal verksamhet.
Sjukfrånvaron januari-mars 2010
jämfört med januari-mars 2009
---------------------------------------->60 dagar:mäter
långtidsskukfrånvarons del av
den totala sjukfrånvaron

6,0

5,5

-------------------------------------------------------------48,9

-------------------------------------------------------------57,7
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Antal avsteg från
regelverk inom
förskoleverksamhet

Barn till arbetslös/föräldraledig
som ansökt om utökad tid utöver
20h/v under perioden 2010-0101 – 2010-04-30

19 beviljade avstegsansökningar
1 avslagen avstegsansökan

27 beviljade avstegsansökningar
10 avslagen avstegsansökan

Antal avsteg från
regelverk inom
fritidshemsverksamhet

Barn till arbetslös/föräldraledig
som ansökt om fritidshemsplats
under perioden 2010-01-01 –
2010-04-30
Nya regler från 2010 – alla barn
har rätt till plats oavsett förälders
sysselsättning

0 beviljade avstegsansökningar
0 avslagna avstegsansökningar

36 beviljade avstegsansökningar
29 avslagna avstegsansökningar

Barnomsorgskö – antal
barn som önskar
omgående placering

Gäller kommunala förskolor.
Statistik från Servicecenter.
Jämförelse med mätning 30 april
2009

4 barn (samtliga har fått erbjudande om plats)

19 barn (samtliga placerade under maj-juni)

Barnomsorgskö – antal
barn som önskar placering
inom 4 månader

Gäller placering i kommunala
förskolor inför hösten 2010.
Statistik från Servicecenter.
Jämförelse med mätning 30 april
2009

87 barn som ännu ej fått erbjudande om placering
inför höstterminen

447 barn
364 av dessa är nyplaceringar inklusive
syskonförturer
Övriga är byten från enskild till kommunal
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Barnomsorgskö – antal
barn i byteskö

Statistik från Servicecenter.
Jämförelse med mätning 30 april
2009.

39 barn totalt (som ännu ej fått erbjudande om ny
placering)

67 barn i kö för byte mellan kommunala förskolor
42 barn i kö för byte från enskild till kommunal
förskola
.

Antal lediga platser i
barnomsorg

Statistik från Servicecenter.
Jämförelse med mätning 30 april
2009

0 platser tomma

19 barn placerade under maj-juni.
Inga övriga lediga platser rapporterade

Andel simkunniga elever i
skolår 5

Nått målen för simkunnighet i
kursplan för idrott och hälsa
enligt lärarens bedömning
vårterminen 2010. Uppgifter från
skolorna. Jämförelse med
mätning vårterminen 2009.

95 %

94 %

Fårdala skola saknas i rapporteringen

Krusboda skola saknas i rapporteringen
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Fortbildningskostnad per
anställd i förskola

Kostnad för fortbildning under
2009 dividerat med antal
anställda.
Respektive verksamhets
årskostnad är hämtat ur
ekonomisystemet under objekt
fortbildning och antalet anställda
är hämtade ur heroma uppdelat
på respektive verksamhet
fördelat på tillsvidare- och
visstidsanställda

868 kr i fortbildningskostnad per årsarbetare 2009

Fortbildningskostnad per
anställd i grundskola

Kostnad för fortbildning under
2009 dividerat med antal
anställda.
Respektive verksamhets
årskostnad är hämtat ur
ekonomisystemet under objekt
fortbildning och antalet anställda
är hämtade ur heroma uppdelat
på respektive verksamhet
fördelat på tillsvidare- och
visstidsanställda

1767 kr i fortbildningskostnad per årsarbetare

(266 607 kr / 307st årsarbetare)

2009
(1140 824 kr/645,63st årsarbetare)

En jämförelse med föregående år är inte
rättvisande då antalet årsarbetare från föregående
år är hämtat ur ett annat system än vad
årsarbetarna är hämtade ur för 2009. Därför kan
det skilja sig mellan åren mer än normalt

. En jämförelse med föregående år är inte
rättvisande då antalet årsarbetare från föregående
år är hämtat ur ett annat system än vad
årsarbetarna är hämtade ur för 2009. Därför kan
det skilja sig mellan åren mer än normalt

