Förskola, skola och vuxenutbildning i
Höör 2015
Egna
kommunen

KomSamtliga
munkomgruppen muner

FÖRSKOLA
* Andel (%) inskrivna barn av
samtliga barn i åldern 1-5 år
86
85
83
* Andel (%) inskriv. barn i ensk. regi
35
13
20
* Antal inskrivna barn per avd.
16,8
17,2
16,7
* And (%) årsarb. m ped högsk.exam.
41
50
44
* Antal inskrivna barn per årsarbetare
5,7
5,4
5,2
* Avgiftsfinansieringsgrad
8
7
7
I kommunal regi:
* Kostnad (kr) per inskrivet barn
131 100 133 500 138 800
PEDAGOGISK OMSORG
*Andel (%) inskrivna barn av
samtliga barn i åldern 1-5 år
3
2
2
samtliga barn i åldern 6-9 år
0
0
0
* Andel (%) inskriv. barn i ensk. regi
0
20
43
* Antal inskrivna barn per personal
6,8
4,9
4,6
I kommunal regi:
* Kostnad (kr) per inskrivet barn
106 700 113 900 123 500
FRITIDSHEM
* Andel (%) inskrivna elever av
samtliga barn i åldern 6-9 år
84,7
83,0
83,9
samtliga barn i åldern 10-12 år
30,4
21,9
21,1
* Andel (%) inskriv. elever i ensk. regi
27,7
6,6
12,0
* And (%) årsarb. m ped högsk.exam.
62
55
47
* Antal inskrivna elever per anställd
14,4
12,4
12,9
* Antal inskrivna elever per årsarbetare
28,6
22,4
21,9
* Antal inskrivna elever per avd.
34,6
39,2
40,9
* Avgiftsfinansieringsgrad
16
19
17
I kommunal regi:
* Kostnad (kr) per inskriven elev
42 000 33 900 35 300
FÖRSKOLEKLASS
* Andel (%) elever av
samtliga 6-åringar
94,0
96,4
96,5
* Antal elever per lärare(heltidstjänst)
16,3
16,2
16,4
* Andel (%) årsarb. m ped högsk.exam.
100,0
90,1
83,4
I kommunal regi:
* Kostnad (kr) per elev
55 600 51 100 53 000
GRUNDSKOLAN
* Andel (%) 6-åringar i åk 1
1,4
0,8
0,7
* Andel (%) elever
- i fristående skolor
24,9
9,1
14,7
- som deltar i modersmålsund.
9,7
6,8
14,2
* Antal elever per lärare(heltidstjänst)
12,4
12,5
12,1
* Andel (%) lärare m ped högsk.exam.
90
89
87
* Kostnad (kr) per elev
- totalt
97 200 94 000 98 400
- för undervisning
50 900 49 500 52 500
- för lokaler
22 200 17 900 17 900
* Andel (%) elever i åk 9 som
- ej nått kunskapskraven
i ett eller flera ämnen
20,6
22,8
24,7
- är behöriga till gy-skola
86,7
86,4
84,1
- började i gy-skola
98,8
99,4
98,8
- började i gy exkl. introd-pgm
90,6
87,9
86,3
GRUNDSÄRSKOLAN
* Andel (%) integrerade elever
9
6
11
* Antal elever per lärare(heltidstjänst)
3,6
3,2
3,9
* Kostnad (kr) per elev
(exkl. skolskjuts)
695 400 431 900 433 400

Egna
kommunen

KomSamtliga
munkomgruppen muner

GYMNASIESÄRSKOLAN
* Antal elever per lärare(heltidstjänst)
.
3,4
3,8
* Kostnad (kr) per elev
(exkl. skolskjuts)
. 416 200 381 500
GYMNASIESKOLAN
I kommunens skolor
* Andel (%) elever
- på yrkesprogram
36,6
36,9
29,4
- på högskoleförb. program
52,1
51,9
57,4
- på introduktionsprogram
11,3
11,2
13,2
- från annan kommun
0
28
29
* Antal elever per lärare(heltidstjänst)
6,3
9,0
11,4
* Andel (%) lärare m ped högsk.exam.
97
79
83
* Kostnad (kr) per elev
- för undervisning
102 700 74 900 56 100
- för lokaler
15 200 20 400 22 100
Folkbokförda i kommunen
* Kostnad (kr) per elev
- totalt kommunala skolor
120 700 115 200 118 400
- för ersättning till annan kommun
106 500 122 900 135 400
* Andel (%) elever som
- avbröt studierna efter år 1
4
2
3
- tagit examen inom 3 år, totalt
64
67
65
- tagit examen inom 3 år, exkl. IM.
71
74
74
* Andel (%) avgångselever
med grundl. behörighet till
universitet och högskola
61
67
71
KOMVUX
Folkbokförda i kommunen
* Andel (%) inv. 20-64 år i komvux
3,4
3,0
3,7
* Andel (%) elever i annan kom.
12,7
36,4
14,6
I kommunens skolor
* Andel (%) korttidsutb. elever
19,2
23,1
20,2
* Andel (%) elever fr. annan kom.
8,2
14,7
14,5
* Andel (%) kursdeltagare hos
annan utbildningsanordnare
0,0
8,0
44,7
* Kostn (kr) per heltidsstud. totalt
37 200 44 700 58 300
* Kostn (kr) per heltidsstud. i skolor
med kom. el. annan utb.anordnare
- grundläggande vuxenutbildning
104 500 53 700 44 800
- gymnasial vuxenutbildning
34 200 36 500 46 800
* Andel (%) kursdeltagare
i gymnasial vuxenutbildning
- som slutfört kurs
69,6
75,5
71,4
- som avbrutit kurs
20,2
19,1
18,3
SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA
* Antal timmar undervisning
per elev och vecka
2,9
3,0
3,6
* Kostnad (kr) per elev
21 400 65 500 61 700
UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE
* Andel (%) elever som godkänts
..
66
64
* Andel (%) elever som avbrutit
..
20
24
* Kostnad (kr) per heltidsstud.
. 36 100 37 500
KOSTNAD PER INVÅNARE (KR)
* Förskola, ped. oms. och fritidshem
9 213
9 277
8 781
* Skola och vuxenutbildning
16 672 17 255 16 225
September 2016

Uppgifterna om komvux, sfi och kostnader avser kalenderåret 2015. Uppgifter om resultat i grundskolan avser juni 2015. Övriga uppgifter avser,
om inget annat anges, den 15 oktober 2015.
Rapporter finns tillgängliga på Skolverkets hemsida (www.skolverket.se/statistik).

DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR
Gemensamt för alla verksamhetsformer
..
.

Uppgift saknas eller är för osäker för att redovisas.
Uppgift kan inte förekomma.

*Kommungrupp
*Kostnad per barn/elev

Enligt 2011 års kommungruppsindelning, som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting.
Vid beräkningen av kostnad per barn/elev har antalet barn/elever beräknats som ett medeltal av
antalet den 15 oktober 2014 och den 15 oktober 2015.
Lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen.
Antal elever per lärare omräknat till heltidstjänster under mätveckan exklusive lärare som
undervisar asylsökande elever.

*Pedagogisk högskoleexamen
*Antal elever per lärare(heltidstjänst)

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
*Avgiftsfinanseringsgrad (%)
*Årsarbetare

Den andel av kostnaden för kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som bekostas
av föräldraavgifter.
Antalet anställda har omräknats till heltidstjänster (årsarbetare) med hjälp av tjänstgöringsgraden.

Såvida inget annat framgår, avser uppgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem såväl kommunala som fristående verksamheter i kommunen.

Grundskolan
*Kostnad (kr) per elev, totalt
*Andel (%) elever i åk 9 som
- ej nått kunskapskraven i ett
eller flera ämnen
- är behörig till gymnasieskolan
- började i gymnasieskolan
- började i gy exkl. introdpgm

Den totala kostnaden per elev för kommunens grundskola exklusive kostnaden för skolskjuts.
Andel elever som saknar godkänt betyg i ett, flera eller alla ämnen.
Andel elever som är behöriga till yrkesprogrammen, dvs har godkänt betyg i 8 ämnen inklusive
ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.
Andel elever som fanns i gymnasieskolan direkt efter årskurs 9.
Andel elever som fanns i något nationellt program direkt efter årskurs 9.

Gymnasieskolan
* Andel (%) elever
- på yrkesprogram

- på högskoleförb. program

- på introduktionsprogram
- från annan kommun
* Kostnad (kr) per elev, folkbokförd i kommunen, totalt för
elever i kommunala skolor
*Andel (%) elever som
- avbröt studierna efter år 1
- tagit examen inom 3 år, totalt

*Andel (%) avgångselever som
fått grundl. behörighet till universitet och högskola

Andel av elever folkbokförda i kommunen:
på programmen barn- och fritid, bygg- och anläggning, el- och energi, fordon- och
transport, handel- och administration, hantverk, hotell- och turism, industritekniska, naturbruk,
restaurang- och livsmedel, VVS- och fastighet, vård- och omsorg samt riksrekryterande
yrkesutbildningar med egna examensmål.
Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan.
på programmen ekonomi, estetiska, humanistiska, naturvetenskap, samhällsvetenskap,
teknik samt International Baccalaureate. Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett
huvudman för skolan.
på preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och
språkintroduktion. Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan.
andel av alla elever som studerar i kommunen i skolor med kommunal huvudman som var
folkbokförda i en annan kommun.
Kostnaden för gymnasieskolan inkl. skolskjuts, reseersättning och inackordering. Ersättningar för elever
från annan kommun har dragits ifrån, ersättningar för elever folkbokförda i kommunen har lagts till.
Kostnaden är dividerad med antalet elever, folkbokförda i kommunen, som går i kommunal gymnasieskola.
Andel av elever folkbokförda i kommunen:
år 1 på program 15 oktober 2014 som inte fanns i gymnasieskolan 15 oktober 2015.
Andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, tre år. Uppgiften
gäller elever som vid utbildningsstart var folkbokförda i kommunen och som för första gången
började en gymnasieutbildning höstterminen tre år före det år som visas i tabellen.
Andel elever som avslutat gymnasieskolan våren 2015 med grundläggande behörighet till
högskole- och universitetsstudier, folkbokförda i kommunen. Elever som avslutat gymnasieskolan (avgångselever) är elever med gymnasieexamen eller studiebevis med betygssatta kurser om minst 2500 poäng.

Komvux
*Andel (%) korttidsutb. elever
*Andel (%) kursdeltagare hos
annan utbildningsanordnare
* Heltidsstuderande
* Kostnad (kr) per heltidsstud. , totalt

Andel av eleverna i kommunens komvux som har tidigare utbildning högst motsv. grundskola.
Andel kursdeltagare som deltog i kurs som huvudmannen (kommunen) köpt av annan utbildningsanordnare än kommun eller landsting.
Antal heltidsstuderande i komvux beräknas som totalt antal verksamhetspoäng under
kalenderåret dividerat med 800.
Kostnad per heltidsstuderande exklusive köpt utbildning.

Särskild utbildning för vuxna
*Kostnad (kr) per elev

Kostnaden dividerad med antalet genomsnittselever, där genomsnittselev är antalet elever
multiplicerat med antalet undervisningstimmar per vecka och dividerat med riksgenomsnittet
undervisningstimmar per vecka.

Utbildning i svenska för invandrare
*Andel (%) elever som godkänts
*Andel (%) elever som avbrutit

Andel nybörjare 2013 som erhållit betyget Godkänd eller Väl Godkänd på någon kurs 2013, 2014 eller 2015.
Andel nybörjare 2013 som avbrutit utbildningen.

*Kostnad (kr) per heltidsstuderande

Totalkostnaden 2015 dividerad med totala antalet elever omräknade till heltidsstuderande.

