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Beslut - Utvärdering av ersättningsmodeller 
 
 
Förslag till beslut 
Edströmska gymnasiet beviljas möjlighet att, under en försöksperiod på tre år, 
behålla eleversättningen under tre hela läsår för elever som, tidigare än det, 
avlutar sina studier med yrkesexamen. 
Årlig återrapport till nämnden i juni månad med status och utfall av försöket. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Som en del i årsplaneringen av budgetarbetet för 2017 sker under våren en 
utvärdering av ersättningsmodellerna och behov av eventuella justeringar. 
Tidplanen innefattar överläggning på nämnden i maj och eventuella beslut om 
ändringar i ersättningsmodellerna i juni. 
 
Två parallella arbeten pågår som kan få effekter i ersättningsmodellerna, men 
beslutas som egna ärenden: 

1)  Översynen av individuella programmen, som inletts med  
           översyn av språkintroduktionen. Behandlas som eget  
           ärende i nämnden. 
 

2) Gymnasieutredningen.  
          Behandlas som eget ärende i nämnden. 
 

Försöksverksamhet med ”snabbspår” på Edströmska gymnasiet 
Edströmska gymnasiet vill få möjlighet att låta studiemotiverade elever gå 
igenom gymnasiet på kortare tid. Utbildningen skall kunna avslutas när 
eleven uppnått målen och kan erhålla sin yrkesexamen. 
Med dagens ersättningsmodell har skolan inget incitament att korta ner 
utbildningstiden, även om det skulle vara lämpligt. Förslaget innebär att 
skolan erhåller ersättning för eleven under tre år, även om examen avläggs 
tidigare. 
Vinster uppstår både för eleven (ökad motivation och tidigare inkomst), för 
branscher med bristyrken (snabbare kompetensförsörjning) och för de elever 
som behöver mer stöd (lärartätare för övriga elever). 
Se även bifogad skrivning från Edströmska 
 
Bilaga 
Skrivelse från Edströmska gymnasiet. 

 



 

Västerås stad Besöksadress: Växel: 021-39 00 00 
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Snabbspår på Edströmska 
 
Under många år har en treårig utbildning varit modell för samtliga gymnasieelever. I 
skollagen regleras t.ex. garanterad undervisningstid, där exempelvis antal skoldagar och 
antal undervisningstimmar per gymnasieutbildning regleras. De elever som så önskar ska få 
denna tid och i vissa fall även längre tid på sig att nå sina mål.  
 
Ersättningsmodeller och styrdokument har utformats utifrån en grundtanke att alla elever 
ska ha rätt till dessa tre år på gymnasieskolan. Om det däremot finns elever som klarar av 
utbildningen på kortare tid och kan anses ”klara” och avslutar sin gymnasieutbildning för ett 
inträde på arbetsmarknaden, förlorar skolenheten eleversättning. Det finns därför inget 
incitament för skolenheter att korta ner utbildningstiden om så vore lämpligt, eftersom man 
då mister elevpengen. Ibland erbjuds istället förlängd APL, vilket ger eleverna möjlighet att 
tillämpa sina kunskaper i väntan på att examensdagen ska komma.  
 
Edströmska vill pröva ett nytt sätt att tänka, nämligen att på individnivå avsluta 
gymnasieutbildningen när skolan anser att eleven har uppnått målen och kan erhålla sin 
yrkesexamen. Yrkesexamen är en relativt hög målsättning, men eleven ska givetvis ha rätt 
och möjlighet att sträva vidare mot ännu högre mål och då är snabbspåret givetvis inte 
aktuellt.  
 
För att genomföra detta krävs att skolan förändrar sitt sätt att planera och genomföra sin 
verksamhet, på ett sätt så att de elever som så önskar ska kunna studera i egen takt så att den 
totala gymnasietiden kan kortas. När dessa elever slutar gymnasiet ska skolenheten fortsatt 
få ersättning som om den gick kvar på skolan fram tills tre fulla läsår är till ända. Detta är en 
förutsättning för att snabbspåret ska fungera.  
 
Vinster med Snabbspåret 
 

• Tidigare inkomster för eleven – ca 80 000 kr från jul till examensdagen efter skatt 
• Succesivt inträde på arbetsmarknaden – inte alla som söker arbete den 13/6 
• Snabbare kompetensförsörjning inom bristyrken  
• Mer resurser till elever som behöver mer stöd – De elever som behöver gå terminen 

ut får en mer lärartät utbildning.  
• Ökade skatteintäkter! – ca 100 000 kr/elev som slutar vid jul.  
• Ökad motivation/stimulans för alla elever, främst högpresterande! - Lärandet styr 

istället för tiden.  
• Ingen ökad kostnad! Samma kostnadsram för kommunen.  

 
 
Peter Stenberg 
Rektor Edströmska 
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