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Beskrivning av
nyckeltalet

Redovisning av nyckeltal

Jämförelse med
föregående mätning

Barnomsorg
1.

Antal barn i
barnomsorgskö som
önskar omgående
placering

Antal barn utan placering som
önskar placering i kommunal
förskola senast 15 augusti.

0 barn

0 barn

Mätpunkt: 15 augusti 2012

Mätpunkt: 15 september 2011

22 barn

55 barn

Mätpunkt: 15 augusti 2012

Mätpunkt: 15 augusti 2011

99 barn

123 barn

Källa: Dexter/Skolportalen

Mätpunkt: 15 augusti 2012

Mätpunkt: 15 oktober 2011

Antal lediga platser i kommunal
förskola enligt det maxantal barn

55 platser

70 platser

Källa: Dexter/Skolportalen

2.

3.

4.

Antal barn i
barnomsorgskö som
önskar placering inom
4 månader

Antal barn utan placering som
önskar placering i kommunal
förskola senast den 15 december.

(Målet är 3 månader)

Källa: Dexter/Skolportalen

Antal barn i byteskön
inom barnomsorgen

Antal barn som önskar byta sin
placering.

Antal lediga
förskoleplatser
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som förskolorna angett.

Mätpunkt: 15 augusti 2012

Mätpunkt: 15 september 2011

6,4 % (kommunen totalt: 5,7 %)

5,7 % (kommunen totalt: 4,9 %)

Mätpunkt: 1 jan-31 aug 2012

Mätpunkt: 1 jan-31 aug 2011

35,2 % (kommunen totalt: 46,5 %)

35,8 % (kommunen totalt: 42,5 %) 2011: 37,3 %

Mätpunkt: 1 jan-31 aug 2012

Mätpunkt: 1 jan-31 aug 2011

4,4 % (kommunen totalt: 5,7 %)

3,8 % (kommunen totalt: 4,9 %)

Mätpunkt: 1 jan-31 aug 2012

Mätpunkt: 1 jan-31 aug 2011

51,1 % (kommunen totalt: 46,5 %)

41,3 % (kommunen totalt: 42,5)

Mätpunkt: 1 jan-31 aug 2012

Mätpunkt: 1 jan-31 aug 2011

Källa: Dexter/Skolportalen

5.

Sjukfrånvaro – personal
barnomsorg

Personalens sjukfrånvaro inom
den kommunala barnomsorgen.
Sjukfrånvarons del av ordinarie
arbetstid (antal timmar/ordinarie
timmar).

2011: 6,5 %

Källa: Heroma

Personalens långtidssjukfrånvaro (>60 dagar). Mäter
långtidssjukfrånvarons del av den
totala sjukfrånvaron (ovan).
Källa: Heroma

Grundskola
6.

Sjukfrånvaro – personal
grundskola

Personalens sjukfrånvaro inom
den kommunala barnomsorgen.
Sjukfrånvarons del av ordinarie
arbetstid (antal timmar/ordinarie
timmar).

2011: 4,3 %

Källa: Heroma

Personalens långtidssjukfrånvaro (>60 dagar). Mäter
långtidssjukfrånvarons del av den

2011: 39,1 %
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totala sjukfrånvaron (ovan).
Källa: Heroma

7.

Ogiltig frånvaro – elever i
grundskolan

Andel ogiltiga frånvarotimmar
av totalt antal kvitterade
lektioner. Åk 1-6

0,15 %

0,22 %

Mätpunkt: VT 2012 (januari-juni)

Mätpunkt: VT 2011 (januari-juni)

3,32 %

2,23 %

Mätpunkt: VT 2012 (januari-juni)

Mätpunkt: VT 2011 (januari-juni)

Andel frånvarotimmar av totalt
antal kvitterade lektioner. Åk 1-6

7,6 %

8,25 %

Källa: Skolportalen

Mätpunkt: VT 2012 (januari-juni)

Mätpunkt: VT 2011 (januari-juni)

Andel frånvarotimmar av totalt
antal kvitterade lektioner. Åk 7-9

7,88 %

8,01 %

Mätpunkt: VT 2012 (januari-juni)

Mätpunkt: VT 2011 (januari-juni)

Antal placerade elever: 28
Kostnad: 4,7 Mkr
Orsak: Autismspektrum: 6 elever
Asperger: 4 elever
Hörsel: 6 elever,
Rörelsehinder: 4 elever

Antal placerade elever: 49
Kostnad: 16,6 Mkr
Orsak: Autismspektrum: 9 elever
Asperger: 6 elever
Hörsel: 9 elever,
Rörelsehinder: 4 elever

2011: 0,19%

Källa: Skolportalen (utdrag Extens)

Andel ogiltiga frånvarotimmar
av totalt antal kvitterade
lektioner. Åk 7-9

2011: 2,44 %

Källa: Skolportalen (utdrag Extens)

8.

Godkänd frånvaro –
elever i grundskolan

Källa: Skolportalen (utdrag Extens)

9.

Externa placeringar –
grundskola

Köp av undervisningsplatser i
andra kommuner eller friskolor
inom och utom kommunen.
Antal placeringar, kostnad och
orsak till placering.

2011: 7,01 %

2011: 7,55 %
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Adhd: 6 elever
Psykosociala problem: 4 elever
Psykiatrisk problematik: 1 elev

Källa: intern bokföring

Adhd: 8 elever
Dyslexi: 1 elev
Psykiska problem: 1 elev
Psykosociala problem: 10 elever
Psykiatriska problem: 1 elev

Mätpunkt: januari-juni 2012 (VT)

Mätpunkt: januari-december 2010
10.

Särskilda grupper och
klasser

Antal elever placerade i särskild
undervisningsgrupp i
kommunens skolor samt
kostnad för de särskilda
grupperna. Kriterier för grupper
och klasser.

-

Antal elever: 92
Kostnad: 11,8 Mkr

Mätpunkt: januari-juni 2012 (VT)
Mätpunkt: VT 2010

Källa: intern bokföring

11.

Nationella prov åk 3
(ämnesprov)

Andel elever som uppnått målen
på samtliga delprov i
matematik.

70,4 %

74,2 %

Mätpunkt: VT 2011

Mätpunkt: VT 2010

77,9 %

79,3 %

Mätpunkt: VT 2011

Mätpunkt: VT 2010

Källa: intern statistik
(rapport från enheterna)

Andel elever som uppnått målen
på samtliga delprov i
svenska/svenska som
andraspråk.
Källa: intern statistik
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12.

Nationella prov åk 6
(ämnesprov)

Andel elever som nådde målen
på samtliga delprov i
matematik 2012.
Källa: intern statistik

Andel elever som nådde målen
på samtliga delprov i svenska
2012.
Källa: intern statistik

Andel elever som nådde målen
på samtliga delprov i engelska
2012.
Källa: intern statistik

13.

Nationella prov åk 9
(ämnesprov)

Andel elever som uppnått
målen vid ämnesprov i
matematik, svenska/svenska som
andra språk och engelska vid
Tyresö kommuns skolor.

Årets resultat redovisas inte pga svårigheter att
plocka ut statistik. Omorganisation, byte av
personal och hög arbetsbelastning är del i
förklaringen.

-

Årets resultat redovisas inte pga svårigheter att
plocka ut statistik. Omorganisation, byte av
personal och hög arbetsbelastning är del i
förklaringen.

-

Årets resultat redovisas inte pga svårigheter att
plocka ut statistik. Omorganisation, byte av
personal och hög arbetsbelastning är del i
förklaringen.

-

Svenska: 98,1 %
Engelska: 99 %
Matematik: 78,8 %

Svenska: 94,9 %
Engelska: 99,2 %
Matematik: 80,9 %

Mätpunkt: VT 2011

Mätpunkt: VT 2010

86,8 %
462 elever

- Saknades siffror för att räkna ut andel elever 2010.
489 elever

Mätpunkt: VT 2011

Mätpunkt: VT 2010

Mättes inte innan 2012.

Mättes inte innan 2012.

Mättes inte innan 2012.

Källa: Skolverket

Andel och antal elever som fick
provbetyg i alla tre ämnen
matematik, svenska/svenska som
andra språk och engelska vid
Tyresö kommuns skolor.
Källa: Skolverket
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14.

Betyg åk 6

Antal godkända elever i de olika
betygsstegen och ej godkända.

-

-

Mättes inte 2012. Börjar mätas VT 2013.

Källa: Skolverket och Extens

15.

Betyg åk 7

Antal godkända elever i de olika
betygsstegen och ej godkända.

-

-

Mättes inte 2012. Börjar mätas VT 2013.

Källa: Skolverket och Extens

16.

Betyg åk 8

Antal godkända elever i de olika
betygsstegen och ej godkända.
Källa: Skolverket och Extens

17.

Slutbetyg åk 9

Betygsresultat avgångsklasser vid
Tyresös kommunala skolor.

Årets resultat redovisas inte pga svårigheter att
plocka ut statistik. Omorganisation, byte av
personal och hög arbetsbelastning är del i
förklaringen.

-

Andel behöriga till gymnasieskolans
yrkesprogram: 90,9 %* Se även bilaga.

Andel behöriga till nationellt
gymnasieprogram: 91,1 % **

Andel elever med minst godkänt betyg i
samtliga ämnen: 79,5 %

Andel elever med minst godkänt betyg i
samtliga ämnen: 73,5 %

Genomsnittligt meritvärde: 217,2 poäng
(Maxvärde 320)

Genomsnittligt meritvärde: 210,4 poäng
(Maxvärde 320)

Mättes inte 2011.

(Jämförelse 2010 och 2011)

Källa: Skolverket

Preliminära resultat på riksnivå: andel behöriga till
gymnasieskolans yrkesprogram 2012: 87,6 % (minskning
med 0,1 procentenheter från året innan).
18.

Simkunnighet åk 2

Andel elever som nått målet för
simkunnighet i kursplan för
idrott och hälsa enligt lärarens

Kompletteras vid nästkommande
nyckeltalsredovisning.

Mättes inte 2011.
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bedömning.
Källa: intern statistik från skolorna

19.

Simkunnighet åk 5

Andel elever som nått målet för
simkunnighet i kursplan för
idrott och hälsa enligt lärarens
bedömning.

Kompletteras vid nästkommande
nyckeltalsredovisning.

96,3 %
Mätpunkt: VT 2011

Källa: intern statistik från skolorna

20.

Förstahandsval
förskoleklass

Andel barn, av samtliga sökande
till förskoleklass, som fått sitt
förstahandsval tillgodosett
skolstart 2012.

94,7 %
Mätpunkt: 15 september 2012

Mätpunkt: 15 september 2011

-

-

Källa: Dexter/Skolportalen

21.

Förstahandsval till
högstadiet (åk 7)

Andel elever av samtliga i skolår
7 som fått sitt förstahandsval
tillgodosett skolstart 2012.

Finns inte för 2012. Börjar mätas VT 2013.

Källa: Dexter/Skolportalen

Särskola
22.

Externa placeringar särskola

Köp av undervisningsplatser i
andra kommuner eller friskolor
inom och utom kommunen.

Antal: 6
Kostnad: 1,4 Mkr
Kriterier: Mottagna i grundsärskola

Redovisas inte pga. ny mätperiod.

Källa: intern statistik

Mätpunkt: januari-juni 2012 (VT)
23.

Ogiltig frånvaro – elever i
särskola

Andel ogiltiga frånvarotimmar
av totalt antal kvitterade
lektioner. Åk 1-6
Källa: Skolportalen (utdrag Extens)

Redovisas inte på grund av för litet urval.

Redovisas inte på grund av för litet urval.
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Andel ogiltiga frånvarotimmar
av totalt antal kvitterade
lektioner. Åk 7-9

Redovisas inte på grund av för litet urval.

Redovisas inte på grund av för litet urval.

Redovisas inte på grund av för litet urval.

Redovisas inte på grund av för litet urval.

Redovisas inte på grund av för litet urval.

Redovisas inte på grund av för litet urval.

Källa: Skolportalen (utdrag Extens)

Godkänd frånvaro –
elever i särskola

Andel frånvarotimmar av totalt
antal kvitterade lektioner. Åk 1-6
Källa: Skolportalen (utdrag Extens)

Andel frånvarotimmar av totalt
antal kvitterade lektioner. Åk 7-9
Källa: Skolportalen (utdrag Extens)

* Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram (nyckeltal 2011)
För detta krävs betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i ytterligare fem ämnen. Andelen beräknas av de
som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar betyg i alla ämnen och lämnat årskurs 9
ingår således).
Inför hösten 2011 skärptes behörighetskraven till gymnasieskolan. Detta nyckeltal är nu lägsta behörighetskravet till gymnasieskolan.
** Andel (%) behöriga till nationella program (nyckeltal 2010)
För att en elev ska vara behörig krävs lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Andelen beräknas
av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet (elever som saknar betyg i alla ämnen och
lämnat år 9 ingår således). Elever som inte fått betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet ingår inte.
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Bilaga 1. Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 2011 – en jämförelse mellan kommunerna i Södertörn

Källa: Skolverket (SIRIS och jämförelsedatabasen)

I Tyresö kommun skiljer det ca 20 procentenheter mellan skolan med högst respektive lägst andel elever som är behöriga till yrkesförberedande
gymnasieprogram. Tyresö har en relativt låg spridningsgrad. Linjen visar kommunens genomsnittliga resultat och Tyresö kommun har en relativt
hög andel behöriga elever.

