TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

2017-11-10
1 (2)

Diarienummer
2017/GAN 0059
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Gymnasieelevers resultat

Förslag till beslut
-

Notera informationen om resultat inom gymnasiet för Tyresöelever.

Utvecklingsförvaltningen

Iréne Hededal
Förvaltningschef

Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden lämnade den 8 december 2016 ett
uppdrag till förvaltningen att analysera och kartlägga resultat inom gymnasiet
för Tyresöelever. Utvecklingsförvaltningen har tagit fram en rapport med en
kartläggning och dragit några slutsatser samt tar upp några frågeställningar som
är värda att diskutera vidare.
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Sammanfattning av rapporten
En slutförd gymnasieutbildning är på många sätt en avgörande faktor för
ungdomars etablering på arbetsmarknaden och för övergång till fortsatta
studier. Därför är det viktigt att följa och analysera varför inte elever uppnår en
gymnasieexamen.
Andelen elever i Tyresö som fullföljer sin utbildning med examen inom tre år
uppgår till 70 procent. På Tyresö gymnasium uppgår andelen till 53 procent.
Detta avser elever som påbörjat ett nationellt program, alltså inte de elever som
påbörjat ett introduktionsprogram. Det innebär att 30 procent av de
folkbokförda eleverna i Tyresö inte slutförde sin utbildning inom tre år.
Den andelen överstiger riket som helhet, men uppgår ungefär till andelen i
Stockholms län.
Om vi tittar på examen oavsett tid når Tyresö kommun upp till 89 procent,
vilket är ungefär samma andel som för riket (90 %) och för Stockholms län
(88 %). Däremot sjunker andelen med gymnasieexamen i Tyresö jämfört med
året innan, vilket inte är trenden för övriga kommuner i länet.
En av förklaringarna till varför det tar längre tid för eleverna i Tyresö och i
Stockholms län att ta examen kan i jämförelse md riket i övrigt vara den stora
valfriheten och att det är enkelt att byta program och skola.
Det är viktigt att sätta in olika typer av insatser och stöd i skolorna för att
minska avhopp och byten. Detta måste ske i en dialog med övriga kommuner
och fristående skolor mot bakgrund av att 80 procent av eleverna i Tyresö går
på andra gymnasieskolor än kommunens egna.

