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Rubrik

Beskrivning av nyckeltalet

Redovisning av nyckeltal

Jämförelsetal

Frånvaro elever i
grundskolan

Andel frånvarotimmar av totalt antal kvitterade
lektioner under januari 2011. Totalt skolår 1-9.
Källa: Skolportalen

10,3%

Januari 2010: 9,3%

Andel ogiltiga frånvarotimmar av totalt antal
kvitterade lektioner under januari 2011. Totalt
skolår 1-9.
Källa: Skolportalen

2,2 %

Januari 2010: 1,3 %

Andel frånvarotimmar av totalt antal kvitterade
lektioner under januari 2011. Skolår 6-9.
Källa: Skolportalen

12,9 %

Januari 2010: 9,9 %

Andel ogiltiga frånvarotimmar av totalt antal
kvitterade lektioner under januari 2011. Skolår 6-9.
Källa: Skolportalen

4,6 %

Januari 2010: 2,4 %

Andel frånvarotimmar av totalt antal kvitterade
lektioner under januari 2011. Skolår 1-5.
Källa: Skolportalen

8%

Januari 2010: 8,8 %
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Utvärdering i
matematik 2010

Skolår 2, andel elever som klarat samtliga fem minimigränser vid kommunens
skolor 2010.
Källa: PRIM-gruppens sammanställning.

80 %

2009: 84 %

Skolår 2, andel elever som klarat minst en minimigräns vid kommunens skolor
2010
Källa: PRIM-gruppens sammanställning.

100 %

2009: 100 %

Skolår 8, andel elever som klarat alla tre minimigränser vid kommunens skolor
2010
Källa: PRIM-gruppens sammanställning.

60 %

2009: 60 %

Skolår 8, andel elever som klarat minst en minimigräns vid kommunens skolor
2010
Källa: PRIM-gruppens sammanställning.

95 %

2009: 97 %
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Ämnesprov skolår 3
2010

Andel elever som nådde målen på samtliga delprov i matematik 2010
Källa: intern statistik

74,2 %

2009: 72 %

Andel elever som nått målen i ämnet matematik enligt lärarens helhetsbedömning
våren 2010
Källa: intern statistik

89,7 %

2009: 93 %

Andel elever som nådde målen på samtliga delprov i svenska/svenska som
andraspråk 2010
Källa: intern statistik

79,3 %

2009: 77 %

Andel elever som nått målen i ämnet svenska/svenska som andraspråk enligt
lärarens helhetsbedömning våren 2010 Källa: intern statistik

88,7 %

2009: 91 %
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Ämnesprov skolår 5
2010

Andel elever som nådde målen på samtliga delprov i engelska 2010
Källa: intern statistik (redovisning från Njupkärrs skola är ej komplett)

85,4 %

Uppgifter från 2009
saknas.
2008: 95 %

Andel elever som nått målen i ämnet engelska enligt lärarens
helhetsbedömning våren 2010
Källa: intern statistik (redovisning från Njupkärrs skola är ej komplett)

91,0 %

Uppgifter från 2009
saknas.
2008: 97 %

Andel elever som nådde målen på samtliga delprov i matematik 2010
Källa: intern statistik (redovisning från Njupkärrs skola är ej komplett)

87,4 %

Uppgifter från 2009
saknas.
2008: 85 %

Andel elever som nått målen i ämnet matematik enligt lärarens
helhetsbedömning våren 2010
Källa: intern statistik (redovisning från Njupkärrs skola är ej komplett)

86,2 %

Uppgifter från 2009
saknas.
2008: 92 %

Andel elever som nådde målen på samtliga delprov i svenska/svenska som
andraspråk 2010
Källa: intern statistik (redovisning från Njupkärrs skola är ej komplett)

86,2 %

Uppgifter från 2009
saknas.
2008: 85 %

Andel elever som nått målen i ämnet svenska/svenska som andraspråk enligt
lärarens helhetsbedömning våren 2010
Källa: intern statistik (redovisning från Njupkärrs skola är ej komplett)

89,6 %

Uppgifter från 2009
saknas.
2008: 96 %

Redovisning av nyckeltal 5 (10)

Ämnesprov skolår 9
2010

Andel elever som nått målen vid ämnesprov i samtliga ämnen matematik,
svenska/svenska som andraspråk och engelska vid Tyresö kommuns skolor 2010.
Jämförelse med riket och med Tyresös resultat 2009.
Källa: Skolverket

78,7 %

Riket 2010: 80%
Tyresö 2009: 85,8 %

Andel elever som inte nått målen vid ämnesprov i engelska vid Tyresö kommuns skolor
2010. Jämförelse med riket och med Tyresös resultat 2009.
Källa: Skolverket

0,8 %

Riket 2010: 4,2 %
Tyresö 2009: 3,9 %

Andel elever som inte nått målen vid ämnesprov i matematik vid Tyresö kommuns skolor
2010. Jämförelse med riket och med Tyresös resultat 2009.
Källa: Skolverket

19,1 %

Riket 2010: 17,5 %
Tyresö 2009: 12,5 %

Andel elever som inte nått målen vid ämnesprov i svenska vid Tyresö kommuns skolor
2010. Jämförelse med riket och med Tyresös resultat 2009.
Källa: Skolverket

5,1 %

Riket 2010: 5,1 %
Tyresö 2009: 2,9 %

Andel elever som inte nått målen vid ämnesprov i kemi vid Tyresö kommuns skolor 2010.
Provet genomfördes vid Nyboda skola och Forellskolan. Jämförelse med riket. Ingen
jämförelse med Tyresö kommun över tid finns.
Källa: Skolverket

24,5 %

Riket: 20 %

Andel elever som inte nått målen vid ämnesprov i fysik vid Tyresö kommuns skolor 2010.
Provet genomfördes vid Tyresö skola, Dalskolan och Kumla skola. Jämförelse med riket.
Ingen jämförelse med Tyresö kommun över tid finns.
Källa: Skolverket

8,6 %

Riket: 9,2 %

Andel elever som inte nått målen vid ämnesprov i biologi vid Tyresö kommuns skolor 2010.
Provet genomfördes vid Strandskolan. Jämförelse med riket. Ingen jämförelse med Tyresö
kommun över tid finns. Källa: Skolverket

4,3 %

Riket: 10,5 %
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SALSA 2010

Externa placeringar

SALSA-värde 2010. Tyresö kommuns meritvärde i förhållande till
modellberäknat värde utifrån elevsammansättning. Jämförelse med
kommunens resultat 2009.
Källa: Skolverket

-1

5

SALSA-värde 2010. Tyresö kommuns andel elever med minst
godkänt betyg i samtliga ämnen i förhållande till modellberäknat
värde utifrån elevsammansättning. Jämförelse med kommunens
resultat 2009.
Källa: Skolverket

-6

-1

Köp av undervisningsplatser i andra kommuner eller friskolor inom
och utom kommunen. Antal placeringar, orsak samt totalkostnad
för platserna Mätning vårterminen 2010.
Källa: intern bokföring

Antal placerade elever: 49
Kostnad: 16,6 miljoner
Autismspektrum: 9 elever
Asperger: 6 elever
Hörsel: 9 elever,
Rörelsehinder: 4 elever
Adhd: 8 elever
Dyslexi: 1 elev
Psykiska problem: 1 elev
Psykosociala problem: 10 elever,
Psykiatriska problem: 1 elev

Antal elever 2009:
42
Kostnad 2009:
17,9 miljoner

Antal elever: 92
Kostnad: 11,8 miljoner

Antal elever: 89
Kostnad: 15,5
miljoner

Kommungemensamma Antal elever placerade i särskild undervisningsgrupp i
grupper
kommunens skolor samt kostnad för de kommungemensamma
grupperna. Mätning vårterminen 2010. Källa: intern bokföring
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Nyckeltal barnomsorg
Rubrik

Beskrivning av nyckeltalet

Redovisning av
nyckeltal

Jämförelsetal

Barnomsorgskö

Antal barn utan tidigare placering, som stod i barnomsorgskö den 15 januari med önskat
placeringsdatum januari.
Källa: Extens

9 barn

2010: 14 barn

Antal barn utan tidigare placering, som stod i barnomsorgskö med önskat placeringsdatum
under perioden 16/1 – 15/5.
Mätning 15 januari 2011.
Källa: Extens

104 barn

2010: 54 barn

Antal barn i barnomsorgskö som redan hade en placering i barnomsorg, med önskemål om
ny placering under våren 2011. Mätning 15 januari 2011.
Källa: Extens

111 barn

2010: 143 barn

Antal inrapporterade lediga platser i kommunal barnomsorg januari 2011.
Källa: Servicecenters statistik

2 platser

2010: 40 platser

Andel av samtliga barn folkbokförda i Tyresö kommun i åldern 1-5 år som var placerade i
barnomsorg den 15 januari 2011. Jämförelse med 2010.
Källa: Extens

93,8 %

2010: 92,7 %

Nyttjandegrad
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Nyckeltal personal
Rubrik

Beskrivning av nyckeltalet

Redovisning av nyckeltal

Jämförelsetal

Sjukfrånvaro
grundskola

Sjukfrånvaro under perioden 2010 jämfört med 2009
Sjukfrånvarons del av ordinarie arbetstid
Källa: Heroma

5,1 % varav mer än 60 dagar 47,9

5,5% varav mer än 60 dagar
59,0

Sjukfrånvaro förskola

Sjukfrånvaro under perioden 2010 jämfört med 2009
Sjukfrånvarons del av ordinarie arbetstid
Källa: Heroma

7,3% varav mer än 60 dagar 39,7

7,1% varav mer än 60 dagar
50,6

Sjukfrånvaro totalt
Barn- och
utbildningsförvaltning

Sjukfrånvaro under perioden 2010 jämfört med 2009
Sjukfrånvarons del av ordinarie arbetstid
Källa: Heroma

6.1% varav mer än 60 dagar 42,9

BoU 2009 6,3% varav mer än
60dagar 54,8
Kommunen 2010
6,0% varav mer än 60 dagar
47,4
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Nyckeltal särskola

Rubrik

Beskrivning av nyckeltalet

Redovisning av nyckeltal

Jämförelsetal

Frånvaro elever i
särskola

Andel frånvarotimmar av totalt antal kvitterade lektioner under januari
2011. Gäller endast skolår 6-9.
Källa: Skolportalen

14,7 %

Januari 2010: 7 %

Andel ogiltiga frånvarotimmar av totalt antal kvitterade lektioner under
januari 2011. Totalt skolår 1-9. OBS! Osäkra siffror pga brister i
rapporteringen
Källa: Skolportalen

3,3 %

Januari 2010: 0,5 %

Elever placerade
i annan
kommuns
särskola

Antal särskoleelever med placering i annan kommuns särskola samt
genomsnittlig kostnad per plats. Mätning vårterminen 2010.
Källa: intern bokföring

6 elever
35224 kr/plats/månad

Antal elever 7
32 881 kr/plats/månad

Elever placerade
i fristående
särskola

Antal särskoleelever med placering i fristående särskola samt
genomsnittlig kostnad per plats. Mätning vårterminen 2010.
Källa: intern bokföring

5 elever
32117 kr/plats/månad

Antal elever 5
39 273 kr/plats/månad
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Relation mellan slutbetyg och resultat på ämnesprov i skolår 9
Relationen mellan slutbetyg och ämnesprov
Andel elever med lägre eller högre slutbetyg än provbetyg
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