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Betygsstatistik för Norra Hisingens grundskolor vårterminen 2016

Förslag till beslut
Information om betygsresultat för grundskolan vårterminen 2016 antecknas till
protokollet.
Ärendet
Stadsledningskontoret sammanställer efter varje terminsslut betygstatistik för Göteborgs
grundskoleelever (åk 6-9). Respektive stadsdelsförvaltning (rektorer, områdeschef
grundskola och sektorchef sektor utbildning) sammanställer och analyserar resultatet för
eleverna i sin stadsdel. Resultat omfattar 428 stycken elever.
Betygsresultaten för norra Hisingen visar efter vårterminen 2016 slut att 69,2 procent av
eleverna i årskurs 9 fått lägst betyget E i samtliga ämnen. Det innebär en minskning från
förra året då motsvarande siffra var 72,0 procent. Även meritvärdet, som beskriver
summan av alla betyg, minskade i stadsdelen. I år ligger meritvärdet på 214,0.
Motsvarande siffra från förra året var 216,1. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga
till gymnasieskolans yrkesprogram är 78,7 procent. Även detta är en minskning från
förra året då samma siffra var 82,9.
Bakgrund
Förvaltningen bedriver sedan ett par år tillbaka ett målmedvetet utvecklingsarbete.
Förskolechefer, rektorer, verksamhetsutvecklare, områdeschefer och sektorchef möts
och arbetar med olika utvecklingsområden i ett 1-16 års perspektiv. Det ger en
helhetssyn och ett gemensamt förhållningssätt och lärande i det som behöver utvecklas i
stadsdelens förskolor och skolor. Trenden de senaste åren har varit positiv med små men
stabila positiva förändringar. Resultatet har både förra och detta året sjunkit.

Förvaltningens överväganden
Förvaltningen bedömer att det gångna årets stora mottagande av nyanlända elever haft en
stor påverkan på årets resultat.
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Nyanlända elever
Resultaten påverkas av nyanlända elever som påbörjat sin utbildning de senaste fyra
åren. Dessa elever har svårt att nå målen i huvudsak beroende på kort tid i det svenska
skolsystemet. I årets resultat finns det 33 nyanlända elever som påverkar
betygsresultatet . Antalet nyanlända elever motsvarar en andel om 7,7 procent.
Betygsresultat exklusive nyanlända elever
Betygsresultat exklusive nyanlända elever för norra Hisingen visar efter vårterminen
2016 slut att 74,9 procent av eleverna i årskurs 9 fått lägst betyget E i samtliga ämnen.
Det innebär en ökning från förra året då motsvarande siffra var 72,0 procent. Andelen
elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är 85,2 procent.
Även detta är en ökning från förra året då samma siffra var 82,9.
Skolorna har under året tagit fram handlingsplaner och rutiner för mottagande och
kartläggning av nyanlända elever. Stadsdelen har under året startat ett
kompetensutvecklingsnätverk med deltagande från alla skolenheter. Förvaltningen
bedömer att Norra-Hisingens skolor är väl rustade för att framgent möta en ökad andel
av nyanlända elever.
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