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Ny enkät för vuxenutbildningen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avveckla nu gällande SFI-enkät och
ersätta den med den gemensamma enkät som tillämpas i samtliga
vuxenutbildningar i Kronoberg.
Sammanfattning av ärendet
Varje år under vecka 12 genomförs en enkät bland de vuxenstuderande.
Syftet är att få en bild av hur de studerande uppfattar sin utbildning avseende
lärare, litteratur, organisation, lokaler med mera.
Från och med hösten 2017 har nätverket för vuxenutbildning i Kronoberg tagit
fram och använt en gemensam enkät i syfte att kunna mäta resultat ur den
enskilda SFI-verksamheten i relation till vuxenutbildning i övriga Kronoberg.
Enkäten är även tänkt att finnas för andra utbildningar i våra olika verksamheter
och den finns översatt till engelska och arabiska samt ett antal minoritetsspråk.
Tidpunkt för mätning är november och april.
Vuxenutbildningen önskar byta ut den gamla enkäten mot den nya för att
möjliggöra jämförelser med övriga Kronoberg. En sådan förändring skulle inte
innebära några kostnadsökningar.
Vuxenutbildningens resultat följs upp genom särskilt dokument som innehåller
för vuxenutbildningen centrala nyckeltal. I kombination med ovan nämnda
enkät ges en god bild av vad vuxenutbildningen i Ljungby producerar och hur
verksamheten bedrivs.
Enligt Ljungby kommuns strategiska mål för livskvalitet, så ska ”andelen elever
som trivs i vuxenutbildningen/SFI-verksamheten vara högre än föregående år”.
Detta mål har mätts i den årliga enkäten. Frågeställningens syfte är att se till
elevernas behov av en bra vuxenutbildning/SFI-verksamhet. Den föreslagna
enkäten som rektor visar på, har en snarlik fråga som belyser elevernas trivsel i
utbildningen, ”läraren skapar ett bra samarbetsklimat i gruppen”.
Utvecklingsledaren anser därför att en korrigering av barn- och
utbildningsförvaltningens rutin för enkäter och nyckeltal behöver justeras.
Utvecklingsledaren tycker att detta kan jämföras med vad som efterfrågas i
Ljungby kommuns egen enkät.
Justerandes sign
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Vidare är det av stor vikt att uppföljning/utvärdering sker fortlöpande av
eleverna på vuxenutbildningen.
Områden att belysa och som är betydande för utbildningens utveckling och
elevernas kunskaper är bland annat:
 elevers fortsatta väg till högre studier



elevers möjlighet att finnas tillgänglig på den öppna arbetsmarknaden
och
om eleven av olika anledningar väljer att avbryta sina studier

Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att avveckla nu
gällande SFI-enkät och ersätta den med den gemensamma enkät som tillämpas i
samtliga vuxenutbildningar i Kronoberg.

Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-28.
 Gymnasieutskottets förslag till beslut att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att avveckla nu gällande SFI-enkät och ersätta den med den
gemensamma enkät som tillämpas i samtliga vuxenutbildningar i
Kronoberg, 2018-10-10, § 52
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