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Tydliga politiska signaler
Västra Götalandsregionen ska fortsätta arbetet
med Kraftsamling fullföljda studier. Tillsammans
med kommunerna och ett flertal aktörer ska Västra
Götalandsregionen fortsätta att skapa bättre
förutsättningar för barn och unga att fullfölja
grundskole- och gymnasieutbildning.
Budget 2021 samt plan för ekonomin åren 2022–2023 för Västra Götalandsregionen
Regionfullmäktige

Kraftsamling Fullföljda studier

Varför kraftsamling fullföljda studier?
Alla barn har rätt till utbildning enligt FN:s
konvention om barnets rättigheter
Starka samband mellan skolframgång/
utbildningsnivå och barn/ungas hälsa & framtid
Nationellt och regionalt mål om att skillnaderna i
livsvillkor och hälsa ska minska
Stora framtidsutmaningar kring demografi,
kompetensförsörjning och belastning på
vård/omsorg
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Handlingsplan Fullföljda studier 2017-2020 (RS 2016-03484)
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Vägen till jämlikhet går genom skolan

… men börjar redan i de tidiga åldrarna

Insatser och rekommendationer
Kunskap/handlingsförmåga kring
hälsosam livsstil och vårdsystemet
Elevhälsoenkät/-databas
Handlingsplan Fysisk aktivitet barn och unga

PlugInnan –
kvalitetsutveckling i skolan

Tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa UPH
Hembesök från BVC
- grund + utökade

Ökad användning av SIP

Suicidprevention

Sammanhållen barn-, elev och
ungdomshälsovård

Deltagarstödsteam
folkhögskolor

Motverka att barn
används som språktolk

Språkutveckling och läsning

Regional nätverksstruktur, statistik & fakta, hemsida, projektstöd, forskar-/praktikerseminarier,
kunskaps- & spridningskonferenser mm

Resultat?
Nedåtgående trend för andelen behöriga till gymnasiet i åk 9
har brutits
‒ Vårterminen 2017 var andelen behöriga avgångselever 81
procent i Västra Götaland och 2018 nästan 83 procent
‒ 2020 var den 85 procent
Skillnaderna mellan pojkar och flickor har under de två
senaste åren minskat till ett par procentenheter
https://www.vgregion.se/regionalutveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/fakta--statistik/

Fullföljda studier efter 2020
Budget 2021 samt plan för ekonomin åren
2022–2023
Regional utvecklingsstrategi VG2030:
Bas för samverkan med kommunerna mfl.
Mål för Social hållbarhet:
Styrande för Hälso- och sjukvård, Regional
utveckling & Kultur

Insatser och rekommendationer
Kunskap/handlingsförmåga kring
hälsosam livsstil och vårdsystemet
Elevhälsoenkät/-databas
Handlingsplan Fysisk aktivitet barn och unga

PlugInnan –
kvalitetsutveckling i skolan

Tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa UPH
Hembesök från BVC
- grund + utökade

Ökad användning av SIP

Suicidprevention

Sammanhållen barn-, elev och
ungdomshälsovård

Deltagarstödsteam
folkhögskolor

Motverka att barn
används som språktolk

Språkutveckling och läsning

Regional nätverksstruktur (projekt & övergripande), statistik & fakta, hemsida, projektstöd,
forskar-/praktikerseminarier, kunskaps- & spridningskonferenser

Rekommendation Språkutveckling och läsning
Bakgrund
Regionstyrelsen beslutar årligen om rekommenderade
utvecklingsområden
Särskilt prioriterade långsiktiga förändringar i VGR:s egen
verksamhet som bedöms förbättra förutsättningarna för barn och
unga att nå fullföljda studier.

Rekommendation Språkutveckling och läsning
Rekommendationen ” Språkutveckling och läsning” innebär:
kraftsamling för att identifiera barn med eftersläpande
språkutveckling samt,
tidiga, förebyggande och främjande insatser under förskole- och
skolåldrarna för att öka förutsättningarna för normal språk- och
läsutveckling.
Rådighet och möjlighet till samverkan
VGR har möjlighet att påverka barn och ungas förutsättningar för
språk- och läsutveckling bland annat inom mödra/barnhälsovården, logopedverksamhet och kulturområdet.

