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Utvecklingsråd 11 Oktober, 2018
Rapport från Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Kompletterande innehåll vid specifika möten
• Februari – Övergripande budgetsammanfattning
• Maj – Antagningsstatistik efter omvalsperioden
• Oktober – Redovisning av resultatuppföljning
• December – anpassat efter önskemål från politiska representanter



Elevunderlag – gymnasieutbildningar
Gymnasie
Inriktning Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Totalt
Skog 15 13 18 46
Maskinmekaniker 11 11 10 32
Lantbruk 29 29 16 74
Hund 3 11 6 20
Totalt 58 64 50 172

Gymnasiesärskola
Inriktning Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 Totalt
SMD 5 5 1 4 15

Kommentarer:
• Sedan brytdatum den 15/9 har en elev slutat och en tillkommit. 
• En elev har bytt inriktning från lantbruk till skog


Blad1

		Gymnasie

		Inriktning		Årskurs 1		Årskurs 2		Årskurs 3		Totalt

		Skog		15		13		18		46

		Maskinmekaniker		11		11		10		32

		Lantbruk		29		29		16		74

		Hund		3		11		6		20

		Totalt		58		64		50		172



		Gymnasiesärskola

		Inriktning		Årskurs 1		Årskurs 2		Årskurs 3		Årskurs 4		Totalt

		SMD		5		5		1		4		15







Slutlig antagningsstatistik
Gymnasie
Inriktning Avgångselever Budget antagning Antagna Nettoförändring
Skog 15 16 15 0
Maskinmekaniker 8 10 11 3
Lantbruk 13 22 29 16
Hund 6 10 3 -3
Yrkesintroduktion 0 0 0 0
Totalt 42 58 58 16

Gymnasiesärskola
Inriktning Avgångselever Budget antagning Antagna Nettoförändring
SMD 5 4 5 0

Kommentarer:
• Slutlig antagning enl. budget totalt sett.
• Hund når inte målet medan lantbruk överträffar det med råge
• 13 elever läser introduktionsprogrammet varav 5 ingår i skog och 8 i lantbruk


Blad1

		Gymnasie

		Inriktning		Avgångselever		Budget antagning		Antagna		Nettoförändring

		Skog		15		16		15		0

		Maskinmekaniker		8		10		11		3

		Lantbruk		13		22		29		16

		Hund		6		10		3		-3

		Yrkesintroduktion		0		0		0		0

		Totalt		42		58		58		16



		Gymnasiesärskola

		Inriktning		Avgångselever		Budget antagning		Antagna		Nettoförändring

		SMD		5		4		5		0







Uppdragsutbildningar
• Pågående eller genomförda utbildningar

• Skogligt basår (SLU), 22 elever
• Blå Stjärnan, två fyradagarsutbildningar genomförda med totalt 32 elever
• Grävmaskinsutbildning, 4 elever från FIGY i Värnamo
• Förarutbildning terränghjulingar, ca. 20 elever, räddningstjänst, Isaberg, Tenhult
• Internationellt, 5 danska elever, Skogsmaskinförare

• Planerade kommande utbildningar under läsåret
• Skogligt basår (SLU), 22 elever (fortsättning)
• Yrkesbytarutbildning, skogsmaskinförare, 8-10 elever med start i februari
• Blå Stjärnan, en fyradagarsutbildningar samt en niodagars grundkurs med totalt 

32 elever
• Motorsågs- och grönt kortutbildningar , ca. 30 elever
• Förarutbildning terränghjulingar, ca. 20 elever 
• Validering grävmaskin ca. 6 elever



• Fortsatt stabilt
• Stort behov av mindre investeringar och komplettering av 

utrustning efter några år av stor återhållsamhet. Arbete med detta 
pågår och  kommer fortsätta under året. Kostnadstäckning finns 
inom ramen för årets budget.

• Ny reviderad prognos genomförd i september som pekar på ett 
balanserat resultat för året vilket är i linje med budget.

Ekonomi



• Viss förstärkning av personalresurser har genomförts enligt plan
• Kurator, utökning från 25-100% - klar
• Lärare för SMD, utökning 100% - klar
• Maskinmekanikerlärare, utökning 100% – klar
• Skolsköterska utökning från 25-50% - klar, börjar i november

• Flera ersättningsrekryteringar har dessutom gjorts på ett antal 
positioner vilket är genomfört med mycket positivt resultat.

• Vi har i dagsläget inga vakanser

Personalläge



• Ombyggnationer och renoveringar av skollokaler
• Marknadsföringsaktiviteteter, gymnasiemässor, skogsdagar mm.
• Höstbruk och bärgning av sista vallskörden
• Budgetprocess för 2019
• Tjänstefördelning och schema inför nästa läsår påbörjad

Aktuellt



• Öka andelen elever som når examen. Motivation.
• Stor andel elever med särskilda behov. Även programelever.
• Få upp intresset för vår hundutbildning

Utmaningar



• Fler elever än någonsin på Stora Segerstad
• Investerar i undervisningsmaterial, lokaler och utrustning
• Beslut om nybyggnation av svinhus taget vid regionfullmäktige
• ”Prova-på-dag” genomförd med ca. 30 intresserade elever 
• Positiv effekt av omorganisation och förstärkning av elevhälsan 

som redan märks
• Snabbare identifiering och åtgärdsinsatser för elever i behov av extra 

stödinsatser har medfört lugnare och stabilare läsårsstart

Glädjeämnen



Anmälda kränkningar sedan läsårsstart

Antal: 0

Kommentar: Inga anmälda kränkningar sedan läsårsstart



• Resultatuppföljning Naturbruk

Övrigt

Stora Segerstad, 2018-10-11 Ulrik Svensson
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