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Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av
Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att
bedriva förskola, grundskola och gymnasium. I koncernen ingår Lärande
i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande Partner i
Östergötland AB, Magnetica Education AB och Cognita Fastigheter AB.
Tillsammans vill vi vara en stilbildare inom svensk skola.

Tillsamman s vill
vi vara en stilbilda.re
inom sven sk skola
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VD-ORD:
ULRIKA UNELL
Vårt samhälle står i ständig utveckling där digitaliseringen förändrar
såväl vardagen och arbetslivet som undervisningen i skolan. Vår önskan
är att alla får leva välmående i vårt informationssamhälle och att vi
kan möta de krav och behov som våra barn och unga har. I år drabbade
coronapandemin världen och våren blev inte vad den brukar vara. Vi har
ställts på prov men har klarat krisen mycket väl. Vi har till och med tagit
stora kliv framåt i vår digitaliseringsresa. Från en dag till en annan skulle
våra gymnasieelever undervisas på distans vilket våra medarbetare
lyckades utföra med guldkant. Vi var förberedda genom välgrundade
koncept och gemensamma verktyg som nu implementerades med full
kraft i våra gymnasieskolor. Samtidigt förberedde vi motsvarande insats
om förskolor och grundskolor skulle behöva stängas. Vi vet nu att vårt
koncept fungerar, vi kan individanpassa och möta våra elever där de är i
sin utveckling. Vi gör det utifrån vår målsättning att ge dem möjligheten
att nå sin fulla potential.
Som jag brukar säga, vi når våra mål med hjälp av Sveriges bästa lärare,
ett välgrundat pedagogiskt koncept, samarbete med bransch och inte
minst modiga digitala lösningar.
Vår resa fortsätter, häng med!
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Lärande har idag cirka 850 medarbetare i koncernen och driver 27 förskolor, grundskolor och
gymnasier runtom i Sverige. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar
som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Vi tror att
ett aktivt lärande leder till ett livslångt lärande, är stolta över vår stabila grund för tillväxt och
vår ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.
Vi vet att utbildningsvärlden har mycket att lära av samhället runtomkring. Därför baseras
vår affärsmodell på samarbeten med olika branscher och organisationer. Vi lyssnar in
samhällets kompetensbehov och säkrar på så sätt våra elevers framtida sysselsättning.
Det blir också mycket lättare att lära sig om det är på riktigt. Det är viktigt tycker vi.
Hösten 2019 startade vi en ny gymnasieskola i Trollhättan med förväntansfulla
gymnasieungdomar som tog nästa steg i sin utveckling. Hösten 2019 lanserades också
en ny utbildning inom El- och energiprogrammet, Great Security Säkerhetstekniker. Även
denna gång startas en utbildning tillsammans med en stabil partner, Great Security, som
garanterar eleverna 6 månaders anställning efter gymnasieexamen. Sökperioden har
stängt och våra första elever börjar i Linköping i augusti 2020.
För att nå våra mål behövs våra värdefulla och kloka medarbetare i kombination med
smarta verksamhetslösningar. Vi arbetar systematiskt både med kunskapsmässig och
personlig utveckling för alla våra medarbetare, som uppmuntras att bidra till vår löpande
verksamhetsutveckling.
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Lärandegruppen har under det senaste verksamhetsåret arbetat fram en strategi för att bli stilbildande inom svensk skola. För att nå detta mål fokuserar koncernen på fyra strategiska områden.

Vårt uppdrag

Strategihus
Att ge så många barn och ungdomar
som möjligt de bästa förutsättningar för att
utvecklas under skoltiden och i framtiden
Huvudstrategier
för att nå dit

Organisation
som genomför
Hur vi når dit
aktiviteter
Våra värdegrunder

Digitalisering
Koncernstab

Aktivt lärande

Partnerskap
Lärande i
Sverige AB

Lärande
Partner

Tillväxt

Magnetica

Cognita

Mål och uppföljning Lärandegruppen i Sverige
Framgång

Team

Utveckling

Trygghet
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Lärande – en attraktiv kunskapsmiljö med en verksamhet som främjar en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social
välfärd och rättvisa genom att:

1.

Rektorer och ledning ska stimulera
till ett kontinuerligt arbete för
en hållbar utveckling med fokus
på ständiga förbättringar och att
relevanta mål uppnås

4.

Lärande ska beakta leverantörers
och partners arbete för hållbar
utveckling vid urval och tecknande
av avtal.

2.

Medarbetarnas och elevernas
kompetens om hållbar utveckling
ska integreras i den pedagogiska
verksamheten. Principen ”leva som vi
lär” präglar den dagliga verksamheten.

5.

Energi och materialanvändning
ska effektiviseras och föroreningar
förebyggas.

3.
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I september 2015 enades världens ledare i FN
om 17 nya Globala mål för hållbar utveckling.
Samtidigt befäste man tre dimensioner för
hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig.
Som utbildningsleverantör och arbetsgivare ligger
tyngdpunkten för vår verksamhet naturligt inom den
sociala dimensionen.

Mål 4 – God utbildning för alla är vägledande för
Lärandegruppens hela kärnverksamhet. Agendan
vägleder genom detta mål alla världens länder
att säkerställa en inkluderande och likvärdig
utbildning av god kvalitet och främja livslångt
lärande för alla. En gemensam drivkraft som
förenar Lärandes ledning och personal är att
ständigt sträva efter högre kvalitet och bättre
resultat i alla verksamheter.

FN:s globala mål
för hållbar utveckling

Lärande erbjuder en attraktiv
arbetsplats med god arbetsmiljö.
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MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
VÅRA TANKAR
OM HÅLLBARHET
Hur ser Lärande på sig själva i en
globaliserad och digitaliserad värld?
Vi vill vara en nytänkande aktör som tror på
kraften i att kombinera pedagogik och aktivt
lärande med partnerskap och digitalisering. Vår
destination: En stilbildande skola för det nya
informationssamhället. För oss är det viktigt att
hållbarhetsperspektivet finns i det långsiktiga
arbetet men också i vårt agerande i vardagen.
Hållbarhetsarbetet är naturligt integrerat i vår
verksamhetsplan och följs upp årligen upp i våra
ordinarie processer.
Vilken är Lärandes målbild?
Vi vill ge varje barn och elev möjligheten att
nå sin fulla potential och att leva välmående i
informationssamhället.
12

När våra barn och elever lämnar våra
verksamheter vill vi att de har ett aktivt
förhållningssätt och vill, kan och vågar!
Hur når ni målbilden?
Vi når dit med hjälp av ett välgrundat pedagogiskt
koncept, samarbete med bransch och inte minst
modiga digitala lösningar. Vårt agerande, våra
vägval och beslut ska vara hållbara och långsiktiga.
Vad grundar ni hållbarhetsarbetet i?
I våra uppförandekoder och företagspolicy för
hållbar utveckling. Våra kärnvärden är därtill
mycket centrala för oss.

Lärande ska vara en bra arbetsplats för alla anställda. Medarbetare ges
möjlighet till den utveckling som krävs för att upprätthålla en hög kompetens
inom sitt arbetsområde. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete där
de anställda ges möjlighet att medverka för att påverka sin egen situation
skapas en arbetsmiljö där vi förebygger arbetsrelaterade skador och sjukdom.
Diskriminering eller trakasserier får inte förekomma i någon form.
Enligt skollagens 1 kapitel 5 § ska all utbildning utformas i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna
som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Vidare
ska var och en som verkar inom utbildning främja de mänskliga rättigheterna
och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Vi utvärderar löpande vår verksamhet och våra resultat i medarbetarundersökningar, skolenkäter och betygsstatistik. Den kvalitetsrapport som
årligen tas fram är en del av vår omfattande kvalitetsprocess. Där analyseras
kunskapsresultat, betygsprogression samt elever och medarbetares
uppfattning om verksamheten. Där mäts till exempel upplevelsen av arbete
som görs för att förhindra kränkning genom förebyggande aktiviteter liksom
bedömning av åtgärder som genomförs när situationer ändå uppstår.
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Väsentlighetanalys
Extern ranking:
Betydelse för intressenter

Följa!

Hög
Utbildning och skola är en viktig fråga för hela vårt
samhälle. Intressenterna och uppdragsgivarna är
många och för oss väl kända. Därför har vi valt att
göra en intern intressent- & väsentlighetsanalys i vår
hållbarhetsrapport.

Följande
intressentgrupper förhåller
vi oss till som skolhuvudman :

Vi har identifierat vilka hållbarhetsfrågor
våra intressenter främst berörs av och riktar
uppmärksamhet mot i en väsentlighetsanalys som
blivit styrande för innehållet i rapporten. Lärande är
lyhörda och arbetar för att utveckla verksamheten i en
hållbar riktning. Väsentlighetsanalysen validerades av
koncernledningen i en workshops under innevarande
verksamhetsår.

Barn och elever

Elever och vh

Miljö och energi
Finansiell
stabilitet

Medarbetare

Korruption
och mutor

Stat, kommuner och myndigheter
Universitet
Samhälle

Kompetensutveckling

Attrahera och utveckla medarbetare

Jämställdhet
och mångfald

Förklara!

Transparens

Vårdnadshavare

Näringsliv (partners)
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God utbildning för alla:
Nöjdhet och kvalitet

Medel
Medel

Affärsetik

Hög

Intern ranking:
Vår möjlighet att agera
och påverka området
(och samhället)
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VÄSENTLIGA
FRÅGOR
Urvalet av väsentliga frågor styrs av att de prioriteras högt av
intressenterna i kombination med Lärandes möjlighet att påverka
dessa.
Jämställdhet och mångfald
Vi vill verka för att vara ett företag där jämställdhet och mångfald
får ta plats. Det innebär att vi önskar att vår organisation och våra
skolor speglar det samhälle vi lever i. Lärande och dess skolor och
utbildningar finns för alla och ska främja lika rättigheter och lika
behandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
Aktiviteter inom detta område
• Årligt arbete med lönekartläggningar
• Tydlig rekryteringsprocess

16
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God utbildning för alla
Vår mission är att så många barn och
ungdomar som möjligt ska utvecklas och
lyckas under skoltiden – och i framtiden.
Ett mål är att skapa förutsättningar för
dem att nå sin fulla potential och att
leva välmående i informationssamhället.
Hela vår verksamhet grundar sig
i detta uppdrag och mäts genom
årlig kvalitetsrapportering samt
nöjdhetsindex.
Aktiviteter inom detta område
• Pedagogiskt fokus för aktivt lärande
• Stilbildande digitalisering
• Utvecklade partnerskap
• Stärkt värdegrundsarbete (normer,
värden, ansvar och inflytande)
• Stärkt elevhälsoarbete
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Kompetensutveckling
Vi vill skapa Sveriges bästa
kompetensutveckling inom
utbildningssektorn. Det ska bygga på
ett aktivt förhållningssätt för lärande
och hållbara lösningar. Den höjda
kompetensen ska i sin tur utveckla
våra utbildningars kvalitet, öka
vår attraktionskraft och främja vår
resurseffektivitet.
Aktiviteter inom detta område
• Utveckling av kompetensutvecklingsmoduler för medarbetare
• Utveckling av digital och likvärdig
introduktion för nya medarbetare
• Utvecklad process för medarbetarsamtal

VÅR MISSION:
ARN OCH
ATT GE SÅ MÅNGA B
ÖJLIGT DE
UNGDOMAR SOM M
INGARNA
BÄSTA FÖRUTSÄTTN
S UNDER OCH
FÖR ATT UTVECKLA
AMTIDEN.
SKOLTIDEN OCH I FR

19

Vid resor styr Lärandes
resepolicy till val av tåg
i första hand.

Miljö och energi
Vi tar ansvar för och bidrar till ett bättre
klimat och hållbart samhälle. Det innebär
att vi vill minska vår klimatpåverkan
och hantera våra resurser hållbart.
Vi vill även att våra elever ska vara
ansvarstagande och förberedda för att
verka hållbart i samhället både under
skoltiden men också när de tar nästa
kliv i sin utveckling. Möten sker i stor
utstäckning via Teams och vid resor styr
Lärandes resepolicy till val av tåg i första
hand.
Aktiviteter inom detta område
• Gröna elavtal
• Resepolicy
• Digitala möten
• Lokala initiativ på våra skolor
Korruption och mutor
Vi bedömer i väsentlighetsanalysen
att risker för korruption och mutor i
utbildningsverksamheten är begränsade
jämfört med andra branscher utifrån att
exponeringsytorna är mindre än inom
branscher med traditionell försäljning,
omfattande upphandlingar etc.
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Inte desto mindre är frågan viktig och
Lärande säkerställer uppförandekoder
genom att det finns antal riktlinjer och
rutiner kopplade till våra processer,
däribland frågan om otillbörliga
ersättningar som gör att företagets
etik kan ifrågasättas. Det gäller alla
områden som kan ses som riskområden;
leverantörsrelationer, lärarnas
myndighetsutövning vid betygssättning,
bisysslor. Genom våra kvalitetsprocesser
och revisioner läggs stort fokus på
korrekt redovisning och dokumentation
liksom att regler och lagar följs.
Finansiell stabilitet
Vi är stolta över vår stabila ekonomi
som skapar trygghet för våra elever,
medarbetare och partners.
Aktiviteter inom detta område
• Under året har en omfattande
genomgång av företagets leverantörsbas genomförts i syfte att öka
samordning kring inköp och ytterligare
ekonomisk effektivisering.

REALGYMNASIET
G
G
A
L
F
N
Ö
R
G
R
Å
F
I BORÅS

”Tanken med Grön Flagg är att att ha
genom
t
lle
hä
m
sa
a
al
lok
t
de
a
är
n
arbeta
r för
nte
ta
en
es
pr
re
ed
m
r
kte
ta
kon
regelbundna
äringsliv.”
n
h
oc
er
ion
at
is
n
ga
or
a
al
lok
,
kommunen
Erik Staaf, lärare på Re

Realgymnasiet i Borås har blivit certifierade med Grön Flagg av stiftelsen
Håll Sverige Rent som drivs av Naturvårdsverket och Returpack. Syftet med
Grön Flagg är att ge ungdomar möjlighet att vara en del i den förändring som
behövs för att världen ska bli mer hållbar. Under ett år har elever såväl som
personal arbetat tillsammans mot detta mål.
För att bli certifierad så har skolan arbetat i olika steg. En viktig del i denna
process har varit att skapa ett Grönt Flagg-råd där representanter från de
olika klasserna har träffats en gång i månaden och tagit med sig frågor, och
aktiviteter till sina klasser som de sedan bearbetat och förankrat.
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– I de flesta av våra ämnen så arbetade vi redan
med många av de globala målen. Eftersom vi vill
arbeta i projekt och ämnesintegrerat så var Grön
Flagg en bra bas att utgå ifrån. Tanken med Grön
Flagg är att arbeta nära det lokala samhället genom
att ha regelbundna kontakter med representanter
för kommunen, lokala organisationer och näringsliv,
säger Erik Staaf, lärare på Realgymnasiet i Borås.
– Att vara medlem i Grön Flagg underlättar för
skolan att ha kontakt med andra medlemmar
både på nationell och internationell nivå.
Utbytet möjliggör för vår skola att samarbeta
kring hållbarhetsfrågor, men kan också ge en
möjlighet till kulturella utbyten och förbättring av
språkkunskaper hos eleverna, fortsätter Erik.

algymnasiet i Borås

– Vi hoppas även på att det här leder till att
förbättra den psykosociala miljön på skolan
genom att eleverna får arbeta tillsammans mot
gemensamma mål. De får lär sig att samarbeta och
ta ansvar vilket kan öka sammanhållningen och
minska känslan av utanförskap. I förlängningen
kan det också leda till en mer hållbar skola. Genom
Grön Flagg så vill vi visa att miljö och hållbarhet är
viktigt för oss och något som ska genomsyra hela
vår verksamhet. Här vill vi gå före och visa vägen,
säger Charlotte Di Lorenzo, lärare som också
jobbat med detta på skolan.
– I år har vi testat på att arbeta på det här sättet
och kommande år vill vi involvera fler elever och
personal så att det här verkligen blir en gemensam
plattform att stå på. Vi hoppas att vår resa ska
inspirera andra skolor i organisationen. Där vi
gärna hjälper till att sprida vår vision om en hållbar
skola, avslutar Charlotte.
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Vårens övergång till distansutbildning
för gymnasieelever innebar att pågående
implementation av Lärandes nya lärplattform
gick framåt med stormsteg. Plattformen heter
Canvas och levereras av företaget Instructure.

På Lärande vill vi ju ge så många barn
och ungdomar som möjligt de bästa
förutsättningarna att utvecklas och
lyckas under skoltiden - och i framtiden.
För att lyckas med det krävs det att vi
har en lärplattform som möjliggör det
pedagogiska arbetssätt som vi tror är den
rätta vägen till målet. Omställningen till
distansundervisning gjorde det mycket
tydligt varför vi valt att arbeta med Canvas,
plattformen möjliggör nämligen det
pedagogiska arbetssätt vi vill bedriva och
bevisar att det uppfyller förväntningarna.
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Kika gärna in på webben för
mer om hur
att se filmen för att höra lite
dervisning
vi jobbar med differentierad un
och lärande, www.larande.se

Lärandes arbetssätt inspirerar
andra skolor
Under hösten 2019 besökte Instructure
både en av våra Erlaskolor och ett
Realgymnasium för att ta reda på hur vi på
Lärande ser på vårt uppdrag och hur vi vill
kunna skapa förutsättningar för en aktiv
lärprocess, med aktiva elever. Besöket
resulterade i en film, som de har publicerat
i sina kanaler för att inspirera andra skolor
till ett arbetssätt som gör det möjligt
arbeta differentierat, det vill säga att möta
varje elev där det befinner sig i sitt lärande.
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TRYGGHET
UTVECKLING
TEAM
FRAMGÅNG

LEVANDE
KÄRNVÄRDEN
Att levandegöra Lärandes värdeord är något som man
investerat mycket tid i på Realgymnasiet i Sundsvall.
Här berättar Annelie Harrvik som är rektor på skolan
mer om arbetet.

Hur jobbar ni med kärnvärdena?
Vi jobbar med våra kärnvärden enligt en årlig
process. Vi börjar med trygghet som är det
viktigaste för att man ska kunna lyckas i skolan.
Därefter fokuserar vi på team som nästa område.
Eftersom vi tryckt på att ha samma lärpar och
lärgrupper under arbetet i trygghetsfasen
behöver vi synliggöra varför man sedan behöver
samarbeta i nya grupper i den här fasen.
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Det är viktigt för att lära för framtiden då man inte
alltid väljer vem man ska samarbeta med.
Under våren är det fokus på att utveckling
synliggörs. Här arbetar vi med att eleverna ser
både sin personliga och lärandets utveckling. Att
pedagogerna är tydliga med att visa eleverna
vad de behöver utveckla för att nå sina mål. Sista
perioden fokuserar på framgång och då visar vi
hela resan för eleven. Det är viktigt att stanna
upp och synliggöra detta för alla elever, att se
i backspegeln innan man ser möjligheterna i
framtiden.

Varför jobbar ni på detta sätt?
Vi tycker att det är grunden för att alla ska
kunna lära sig och trivas på skolan. Kärnvärdena känns väldigt självklara men vi vill
ändå att de ska bli ännu mer synliga för
alla utöver att de presenteras som ord på
väggarna i våra lokaler. På det här sättet så
stärks personalen i att använda orden och
fokusera mer på dem i vissa perioder.

Vad har ni sett för resultat?
Framförallt har vi i personalen arbetat mer
strukturerat med våra kärnvärden. Alla
tycker att de är naturliga men kan behöva
den här typen av stöd och struktur för att
få dem att nå ända fram till eleverna.

Hur var elevrådet inkopplat
i detta arbete?
Vi har pedagogiska elevråd som lyfter olika
frågeställningar till klassråden. Det kan till
exempel vara om hur vi synliggör lärandet,
om eleverna känner delaktighet eller hur
de uppfattar studieron. Vi arbetar för att
alla elever ska förstå innebörden i våra
synliga kärnvärden. Beroende på hur vi i
personalen pratar och förklarar varför vi
gör vissa saker på vissa sätt så kommer de
att förstå dem ännu bättre.
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5 080
ELEVER varav 990 st
på Erlaskolan, 3 260 st
på Realgymnasiet och
830 st på Magnetica

8,2
TRYGGHET

7,1
NÖJDHETSINDEX

På en skala 1-10 i
Skolinspektionens enkät
för elever

28

På en skala 1-10 i
Skolinspektionens enkät
för elever

4,93
Nöjd Medarbetarindex (NMI)

På en skala 1-6

90,5%
GYMNASIEEXAMEN

14,75%

Elever på gymnasiet
vårterminen 2020

81,4%
GY-BEHÖRIGHET

PERSONALRÖRLIGHET

Helåret 2019 för Lärandegruppen

736
HELTIDSANSTÄLLDA

Totalt inom Lärandegruppen

14,5

82,1%
SYSSELSÄTTNING 6 MÅNADER
EFTER STUDENTEN

LÄRARTÄTHET
Antal elever per lärare
30

31

NYCKELTAL MILJÖ

32

132 528

1 539

KG CO2

BEGAGNADE DATORER

Besparing av utsläppt KG Koldioxid
tack vare att vi har rest med tåg istället
för bil under läsåret.

Återbruk av datorer istället för inköp av
nya datorer.

NYCKELTAL EKONOMI

786 Mkr

57,4%

NETTOOMSÄTTNING

SOLIDITET

Lärandegruppen

Lärandegruppen
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Lärandegruppen verkar mitt i samhället, ett samhälle
i ständig förändring. Skola, dess uppdrag och resultat
är de senaste åren ett ständigt ämne för debatt. En
debatt Lärandegruppen välkomnar eftersom den utgör
bevis på ett stort engagemang för vår verksamhet
inom samhällets alla delar. Teorier och rapporter kring
skolans framtida utveckling presenteras löpande av
olika aktörer. Att förstå omvärlden, hur den förändras
och hur den påverkar Lärandegruppens verksamhet
är avgörande för att kunna möta morgondagens
behov och efterfrågan på utbildning. Genom att ha en
nära dialog med elever och näringsliv, och samtidigt
fortsätta utveckla den egna organisationen, kan
Lärandegruppen ta tillvara de drivkrafter som skapar
en långsiktig och hållbar verksamhet för utbildning.
Digitalisering och transparens
Den tekniska utvecklingen är snabb, sker
inom alla områden och påverkar i hög grad
både elever, pedagoger och samhället i stort.
Mobila enheter, ständig uppkoppling och
snabbare processer tillgängliggör information
på ett helt nytt sätt. Samtidigt stöttar de
digitala verktygen lärandet, förutsatt att de
används på rätt sätt. Digitaliseringen är skolans

största möjlighet och samtidigt en utmaning,
som ställer stora krav på vår vilja att förstå
och använda tekniken aktivt. Digitaliseringen
medför också en ökad transparens, förändrar
relationer och inlärning samt öppnar upp för nya
aktörer med nya affärsmodeller och alternativa
utbildningserbjudanden. Det i sin tur ställer
större krav på vår förmåga att skapa smarta och
innovativa lösningar i våra verksamheter, för att
säkra en position som stilbildare inom svensk
skola.
Hälsa och välmående
Till de tydligaste samhällstrenderna hör ett ökat
fokus på hälsa – fysisk såväl som mental. Hälsoaspekterna rör ett brett spektrum av områden
där kost, motion och balans i livet har blivit
allt viktigare livsstilsfrågor. Samtidigt lyfts
ohälsan bland unga fram som en av de största
samtidsutmaningarna, en utmaning som
naturligtvis märks på plats i Lärandegruppens
verksamheter, såväl som i övriga skolvärlden.
Forskning har sedan länge visat att välmående,
både fysiskt och psykiskt, är en förutsättning för
lärande.

Hållbarhet och ansvarstagande
Miljömässig, social och ekonomisk
hållbarhet är idag en hygienfaktor.
Elever och medborgare blir alltmer
medvetna om vikten av kunskap
kring hållbarhet för inverkan på
både den egna hälsan men också
påverkan på samhället och miljön.
En utveckling som förväntas öka
ännu mer i framtiden. Frågor
som rör affärsetik, mänskliga
rättighets- och jämställdhetsfrågor
och miljöpåverkan blir också
allt viktigare. För oss som
skolhuvudman blir det därför
allt viktigare att tydliggöra än
mer hur vi driver dessa frågor
framåt. Vår projektorganisation
finns i syfte att säkerställa att
effektivt förbättrings- och
utvecklingsarbete som kommer
alla delar inom organisationen till
godo.
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All skolverksamhet är naturligt förknippad med risker,
så även de inom Lärande. Att förstå riskerna och att
löpande följa upp förändringar i riskbilden hjälper oss
fatta kloka beslut som bidrar till att skapa möjligheter
och därmed nå våra strategiska mål. Att dessutom
analysera och hantera de risker som kan få betydande
effekt på vår verksamhet och vår måluppfyllelse är
vitalt för oss. Några av de trender och framtida möjligheter som påverkar våra verksamheter, utgör även
våra största risker:
Sociala risker i skolmiljö
Skolan är en plats där elever från olika bakgrunder möts och skall samverka i en tid av utveckling,
förändring och samtidigt lärande. Risken för social
utsatthet och eventuella konflikter är stora. Våra
medarbetares förmåga att förebygga, vägleda
barn och elever i hanteringen av dessa konflikter
är avgörande för deras och därmed verksamheternas resultat.
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Hantering
För att skapa en trygg, förtroendefull för alla barn
och elever inom Lärandes verksamheter arbetar vi särskilt för att pedagoger, klasslärare- och
mentorer synliggör, vägleder och stödjer eleverna
barn och elever under hela sin tid i förskolan eller
skolan. Ett barn eller elev måste få möjlighet att
må bra för att kunna delta i sitt eget lärande. Ett
nära preventivt samarbete med elevhälsan är
därför av största vikt för undervisning och lärande.
Lika viktigt är arbetet med normer och värden för
att alla ska känna sig delaktiga och välkomna i alla
sociala sammanhang. Trygghet och team skapas
genom vuxennärvaro och delaktighet på lektioner/
teamtid, under raster och i fritidsverksamhet.

IT-relaterade risker
Lärandegruppens förskolor och skolor är väldigt beroende av en välfungerande IT-infrastruktur. Lyckas vi inte säkerställa en modern och för skolan anpassad IT-infrastruktur
kan vår verksamhet och resultat påverkas negativt. Brister i hantering av elev-, medarbetar- eller för koncernen affärskritisk information kan dessutom leda till minskat förtroende för våra skolor och samtidigt påverka koncernens resultat negativt.
Hantering
Vår lärplattform Canvas används av merparten av våra enheter förutom förskolan som
nyttjar en anpassad app som heter Prion. Stort fokus ligger alltjämt på att stärka upp den
gemensamma infrastrukturen och att införa lösningar som fungerar för olika behov men
med samma grund. Detta gör oss bättre rustade att möta eventuella problem och gör
det enklare att ge support. I och med att gymnasieskolan gick över till distansbaserad
undervisning under vårterminen sattes vårt tänk och lösningar på prov, ett prov som
gick mycket bra. Snabbt sattes kurser och utbildningsmaterial samman och rektorer och
lärare fick omsätta träningen i skarpt läge inom bara några dagars tid. Tack vare en bra
grundstruktur tekniskt sett och oerhört positiva lärare och övrig personal gick övergången väldigt smidigt. Arbetet med att byta elevadministrativt system fortlöper och
samtidigt ses rutiner över inom elevadministration: såväl datoravtal som rensning och
gallring av information som inte längre krävs för att bedriva skola.

Medarbetarrisker
Vår förmåga att attrahera kompetenta
och engagerade medarbetare är avgörande för att driva utvecklingen i enlighet med de strategiska planerna och
uppnå fastställda mål. Om vi inte har
tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle kan skolornas verksamhet och resultat
påverkas negativt. Den stora bristen på
pedagoger som råder nationellt i kombination med debatten/förändringstakten
i skolvärlden gällande utförande och
finansiering, kan påverka både våra medarbetare och vår förmåga att attrahera
och/eller bibehålla rätt kompetens.
Hantering
För att säkra koncernens attraktivitet
hos de bästa pedagogerna pågår ett
omfattande utvecklingsarbete. Vi har
lanserat en digital introduktion som
säkerställer att alla nyanställda får så
bra förutsättningar som möjligt för att
snabbt komma in i sin roll. Alla medarbetare får dessutom samma grund att stå
på inför sin anställning. Materialet ska
komplettera den fysiska introduktionen
på arbetsplatsen.
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Vi arbetar också med att bygga kurser
och aktiviteter för befintlig personal i
Canvas. Utbudet stödjer en kontinuerlig
kompetenshöjning och möjligheter till
fortsatt utveckling inom koncernen. Det
ligger också i linje med vårt arbete att
stärka vårt arbetsgivarvarumärke både
internt och externt. Förberedelser har
genomförts för att implementera kompetenbaserad rekrytering under hösten
2020. Syftet är att säkerställa rätt kompetens vid rekrytering och minska/eliminera risken för diskriminering. Vi bygger
även tidiga relationer med studenter på
Lärarutbildningarna i syfte att attrahera
fler nyutbildade pedagoger. Det senaste
verksamhetsåret har även en omorganisation slutförts för att säkerställa en
effektiv och hållbar organisation redo
för tillväxt.
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STYRELSE
HÅLLBARHETSSTYRNING
Svensk skolverksamhet regleras av ett antal lagar
vilka utgör Lärandegruppens övergripande
uppdragsdokument. Följs inte dessa riskerar verksamheten att drabbas av vite och/eller avstängning, därför bedrivs uppföljning av dessa styrdokument löpande.
Lärandes övergripande företagspolicy är styrande
för stora delar av verksamhetens arbete
inom HR. I kombination med koncernens uppförandekoder (Code of Conduct), en uppsättning
riktlinjer som anger riktningen för hur medarbetarna ska agera i vardagen, säkras en hållbar
utveckling avseende jämställdhet, mänskliga
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rättigheter och diskrimineringsfrågor. Uppförandekoderna innehåller också vägledning kring
företagets motverkande av korruption och mutor,
en fråga Lärande ser mycket allvarligt på. Dessa
båda dokument finns tillgängliga för all personal på
det gemensamma intranätet Minglet.

Lärandegruppens styrelse består av sju personer med bred bakgrund och
erfarenhet inom svenskt näringsliv. Styrelsen sammanträder 6 gånger per
år och det är VD för Lärandegruppen i Sverige AB som är rapporterande till styrelsen. Styrelsen består av styrelseordförande Jan Vikström
(grundare & ägare Lärandegruppen) och ledamöterna Maria Ljungkvist
(Managementkonsult inom egen verksamhet), Marie Rudberg (COO
svenskt Näringsliv, styrelseordförande i Ratio och styrelseordförande i
AMF), Anders Frostell (Senior konsult Kreab), Elia Mörling (CEO, Svava),
Kim Zandvoort (Researcher/ägarrepresentant).
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AS GENOM
”SKOLA SKA BEDRIV
MHÄLLET VI
SAMVERKAN MED SA
SAMHÄLLETS
LEVER I, I TAKT MED
TT KUNNA
UTVECKLING, FÖR A
KRAV. SKOLA
MÖTA FRAMTIDENS
ANDE. ATT
SKA VARA INSPIRER
T, ROLIGT OCH
LÄRA SKA VARA LÄT
HETER ÄR EN
LUSTFYLLT OCH OLIK
S TILLVARA.”
STYRKA SOM SKA TA
grundare Lä
Jan Vikström, ägare och

randegruppen i Sverige AB

www.larande.se

