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§ 23    Dnr 2017/00030 

 

Kompensatoriska insatser och resursfördelningsmodell 
 
Vid direktionssammanträdet den 25 februari 2020 (Dnr KfV 
2020/00022, § 12) beslutade direktionen att för hösten 2020 fördela 2 
Mkr av sitt förfogandeanslag enligt modellen: Magnus Åbergsgymnasiet 
65%, Nils Ericsonsgymnasiet 15% och Birger Sjöberggymnasiet 20%.  

Av beslutet framgår vidare, att förfogandeanslaget ska användas till 
strukturella kompensatoriska insatser för elever vars behov 
synliggjorts inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Insatserna beslutas av respektive skolas rektor, efter samråd med 
representanter för huvudmannen, och följs upp och dokumenteras 
inom ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete. Rektorerna ska 
var för sig redovisa de planerade insatserna innan arbetet påbörjas, 
samt resultatet av desamma efter genomförandet, eller när direktionen 
så begär. 

Skrivelser från respektive rektor kring planerade åtgärder förelåg.  

Maria Hildefors föredrog ärendet och passade i sammanhanget på att 
berätta att Skolinspektionen precis kommit med sin rapport över den 
regelbundna kvalitetsgranskningen av Kunskapsförbundet Väst som 
genomförts under våren.  Skolinspektionen bedömde att 
Kunskapsförbundets analys av studieresultat och trygghet i hög 
utsträckning är relevant och att förbundet i hög utsträckning vidtagit 
relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre 
förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. Rapporten i 
sin helhet kan läsas på Kunskapsförbundets hemsida i diarium för 
Kunskapsförbundet Väst. 
 

Resursfördelningsmodell 
 
Sedan något år tillbaka framträder en delvis ny kompensatorisk 
behovsbild i Kunskapsförbundet Väst. Skillnaden i måluppfyllelse har 
tidigare främst funnits mellan programtyperna, men nu går det också att 
se en tydlig skillnad mellan skolorna. En ny resursfördelningsmodell har 
därför tagits fram som ska börja tillämpas fr o m höstterminen 2020. 
Syftet är att bättre tillgodose elevers olika förutsättningar att lyckas. 
Förbundet har utgått från antagningspoängen till gymnasiet och räknat 
fram summor på en tregradig skala, d v s vad antagningspoäng ger i 
pengar till varje elev. Systemet skall testas redan till hösten och sedan 
utvärderas. 
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Marie Nordvall föredrog ärendet i denna del. 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 

 
  


