3.4

Övergripande mål riktade till barn- och
utbildningsnämnden

Mål 1
Minst 85 % av eleverna ska år 2018 ha behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.
Vid läsårsslut juni 2014 var 84 % av eleverna i skolår 9 behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. För år 2015 var denna siffra 69,7 %. För 2016 var
denna siffra 85,7%.

Mål 2
Meritvärdet i skolår 9 ska 2018 vara lägst 216.*
Meritvärdet i skolår 9 var i juni 2014 206,4. Vid skolåret 2015 var meritvärdet
183 (elever med svensk bakgrund hade meritvärdet 215, elever med utländsk
bakgrund 103). Denna skillnad förklaras av den stora andelen nyanlända elever. I juni 2016 var detta meritvärdet 147,3 beräknat på samtliga elever. För
elever som gått i svensk skola minst fyra år var meritvärdet 212.
*Detta gäller för elever som vistats och gått i skola i Sverige minst fyra år.
Nämndens delmål
1. Alla förskolor ska arbeta språkutvecklande.

2. Alla förskolor ska arbeta med matematik och naturvetenskap

3. Alla elever i årskurs 1 ska ha knäckt läskoden.

4. Alla elever ska klara nationella proven i årskurs 3.

5. Alla elever i årskurs 6 ska klara nationella prov och ha minst E i
samtliga ämnen.

6. Resultaten av gymnasiebehörigheten ska vara 100% under
kommande fyraårs period för elever som har vistats i Sverige och gått i skolan minst 4 år.
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7.

Minst ett samarbetstillfälle per år mellan förskola,
grundskola, fritidshem med föreningar och näringsliv.

8. Alla elever i behov av särskilt stöd ska ges adekvat insats.

9. Andelen elever i skolan som känner sig trygga ska vara 100
%

10. Öka förståelsen hos personal, elever och föräldrar, för
styrdokument och mål i verksamhetsplan och läroplan
11. Från 2015 ska andelen vårdnadshavare i förskolan som känner sig trygga, årligen öka, för att vara 100 % år 2018.

Mål kultur och fritid
Minst 75 % av kommunens invånare är nöjda eller mycket nöjda med
utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen.
Kommuninvånarna ska ha tillgång till ett brett spektra av kultur- och fritidsaktiviteter av god kvalitet. Laxå kommun är en direktleverantör av kultur- och fritidsaktiviteter till exempel genom biblioteket och våra bad. Men minst lika viktigt är det samarbete kommunen har med föreningar som verkar i Laxå kommun och som också levererar kultur- och fritidsaktiviteter. Samarbetet består
bland annat av ekonomiskt stöd.
Genom att via enkät mäta kommuninvånarnas upplevelse av, och utbudet av,
kultur- och fritidsaktiviteter ges en bild av nuläget men också en möjlighet att
kartlägga brister.
Nämndens delmål
1. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens kulturaktiviteter ska vara minst 75 % senast 2019.
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2. Andelen kommuninvånare som regelbundet utför någon fysisk
aktivitet ska vara minst 75 % senast 2019.
3. Utveckla föreningsinformationen gentemot kommuninvånarna
med två aktiviteter per år fram till år 2019.
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