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ThorenGruppen har drygt 2100 anställda från
Kiruna i norr till Malmö i söder. Vi bedriver
utbildningsverksamhet som sträcker sig genom
hela livet, från för- och grundskola till
vuxenutbildningsverksamhet så finns vi där för
18 000 människor.

Vi vill vara med och påverka och vårt
hållbarhetsarbete bedrivs till största del lokalt
på våra enheter runt om i Sverige.

Våra elever och kursdeltagare har valt oss och
har höga förväntningar. Vi ska göra allt för att
motsvara vårt löfte till dem vad gäller utbildning
samt att främja och verka för en hållbar framtid,
vilket i sig förutsätter att vi utbildar den hållbara
människan.

Vi utmanar och bryter traditionella mönster och
är en motvikt till traditionellt lärande genom
vårt utbud och sätt att arbeta. Tillväxt och
utveckling är naturligt för oss. 

Vår utbildning ska vara verklighetsnära, i
synnerhet mot näringslivet och där ser vi också
att vi har goda möjligheter till att vara med och
påverka då det kommer till hållbar
utveckling.

Vår hållbarhetsstrategi och våra policyer leder
oss framåt. Vi har identifierat våra viktigaste
intressenter och intressentdialogen visar vilka
hållbarhetsfrågor som är viktigast för
ThorenGruppen och var vår påverkan är som
störst. De områden vi ser som särskilt viktiga i
vår väsentlighetsanalys är lärande, företaget,
miljö och samhälle.

I denna rapport beskriver vi vårt arbete inom
dessa områden och hur vi som företag bidrar till
att nå Agenda 2030 och FN:s globala mål. Vi
delar synen att en hållbar utveckling bygger på
tre dimensioner: det sociala, miljön och
ekonomin. De globala målen innefattar alla tre
dimensionerna.

Inledning
Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Denna hållbarhetsrapport är upprättad av ThorenGruppen
för verksamhetsåret 2019–2020 i enlighet med kraven i
Årsredovisningslagens sjätte kapitel.  Hållbarhetsrapporten
omfattar  ThorenGruppen AB samt samtliga dotterbolag i
koncernen.



ThorenGruppen är ett av Sveriges största och ledande utvecklingsföretag. Vi drivs av att vara en
god samhällskraft som verkar inom flera olika områden. Vi bedriver för- och grundskolor,
gymnasium, vuxenutbildning, SFI samt tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Som ett led i vårt entreprenörskap är Thoren Tillväxt investeringsbenet inom ThorenGruppen där
vi hjälper andra företag att växa. En del i vårt stora samhällsengagemang är idrottsföreningen
Team ThorenGruppen där vår passion för utveckling och idrott är given.

Det här är ThorenGruppen

97
Enheter i hela 

Sverige

2100
Medarbetare inom

ThorenGruppen

18 000
Barn, elever och 

kursdeltagare

14
År sedan ThorenGruppens 

första gymnasieskola, Thoren
Business School i Umeå

startades



ThorenGruppen navigerade in i stormens öga med
mod, kraft, passion med hjärta. På riktigt.

Vi lever i en värld där vi vet att vi och andra
skolverksamheter oftast blir ifrågasatta rent
ideologiskt. Frågan är och har varit hett omdebatterad
och uppe på den politiska agendan i olika omgångar
genom åren. Vi startade vår första gymnasieskola 2006
med avsikt att våga vara annorlunda och utmana den
traditionella skolans lärande och pedagogik. Den
devisen lever kvar för oss än idag och det är vi stolta
över. Det har också skapat vår framgång. 
 
Vi har varit måna att leverera meningsfullt innehåll i
våra utbildningar och värna om de elever och
vårdnadshavare som gett oss förtroendet. Det måste vi
förvalta varje dag.
 
I takt med att vi expanderat och kommit att bli en
stabil aktör i Skolsverige har vårt kvalitetsarbete varit
prioriterat. Därför är det glädjande att vi i samarbete
med Skolinspektionen kan uppfylla alla de krav som
myndigheterna ställer på våra verksamheter. I den
pågående tillsynen är 27 av 31 skolor granskade och
godkända. Det är en viktig kvalitetsstämpel. För att
skapa fler utbildningsplatser i Sverige är det en
nyckelfaktor.

VD har ordet

Ett minst sagt omvälvande verksamhetsår med en
världspandemi har skakat om människor jorden runt.
Mitt i detta kaos har ThorenGruppen manövrerat och
hanterat de utmaningar och möjligheter som Covid-
19 medfört. Vi ska ödmjukt konstatera att företaget
både reagerat och agerat väl under krisen.

Fler elever än någonsin har valt att utbilda sig i
någon av våra för- och grundskolor,
gymnasieprogram och eller vuxen- och
arbetsmarknadsutbildningar. I vårt företags DNA är
ständigt tillväxt och utveckling det som driver oss
framåt och skapar engagemang bland våra
medarbetare. Vi definierar oss som ett utvecklings-
och utbildningsföretag som vill få människor att växa
och forma sin framtid, både individuellt och
tillsammans med andra för att skapa ett bättre
samhälle.

Vi ställdes alla inför ett nytt faktum när rapporterna
om en pågående pandemi deklarerades av FN i
januari 2020. Effekterna av detta drabbade Sverige
och även vårt företag med full orkanstyrka. Det har
förstås inte undgått eller gått oss obemärkt förbi på
något sätt. På mindre än ett dygn tvingades vi ställa
om till den största och snabbaste förändringen inte
bara i ThorenGruppens historia, utan i hela den
svenska skolhistorian.

Coronakrisen som alltjämt är pågående har utmanat
världen och testat oss som organisation. Krisen har
stärkt oss som företag. Det befriade en enorm kraft i
digital utveckling och undervisning vi knappt kunde
drömma om. 

ngsplatser i Sverige är det en



Året som gått 

2 0  Å R  S O M
F Ö R E T A G

Under 2019 firades 20 år
som företag vilket bland

annat uppmärksammades
stort på Thoren

Tillsammans.

4  N Y A  S K O L O R

Thoren Framtid utökades
med fyra nya skolor.

Vargen och Vita Vidderna i
Kiruna, Kunskapsakademin

i Sundsvall och
Sandbergska i Upplands

Väsby.

U T B I L D I N G S -
C E N T E R

Astar, Thoren Business
School och

Yrkesgymnasiet
flyttade hösten 2019 in i

ThorenGruppens nya
lokaler i Solna i den gamla

Postterminalen
Tomteboda där det också
förbereddes för Thoren
Innovation Schools start

hösten 2020.

F O T B O L L S T Ä L T  P Å
P L A T S

I mars sattes spaden i
marken för ThorenGruppens

nya huvudkontor i Umeå,
Thoren Arena, med

tillhörande fotbolls- och
multisporthall. Men redan i

december restes ett
fotbollstält på Umeå Energi

Arena, finansierat av
ThorenGruppen.

K V A L I T E T S K V I T T O

Organisationen
Utbildningsföretagen gav

våren 2020 Astar en
utmärkelse med motiveringen:
"Astar har ett kvalitetsarbete
som godkänts i enlighet med

Utbildningsföretagens
kriterier för

kvalitetsauktorisation."

P I O N J Ä R E R

Thoren Framtid blev
först i Sverige att

certifieras som SMART
Exemplary School,

detta för sitt arbete
med att föra in digitala

verktyg i undervisningen.

1 8  M A R S

På mindre än 24 timmar
fick ThorenGruppen ställa

om till
distansundervisning då

Sveriges gymnasieskolor
stängdes. Astar kom

igång några dagar senare.



ThorenGruppen ska utmana den traditionella synen på lärande och erbjuda verklighetsnära
utbildningar i en stimulerande lärmiljö med nära samarbete till näringsliv, yrkesliv och
samhälle.

Vision och värderingar
Vår vision

Allt vi gör ska genomsyras av våra värderingar, med hjärta.

                  Mod – Vi vågar vara annorlunda
 Kraft – Vår genomförandekraft är stark och smart

                  Passion – Vi brinner för våra uppdrag och strävar efter företagets bästa

Våra värderingar

För att bli Sveriges bästa utbildningsföretag och en förebild internationellt ska vi:

- Skapa skolor med engagerade, modiga och starka lärare, med passion för
eleverna och deras lärande. 
- Öka vårt lärande av varandra.
- Ha kompetensutveckling som ökar modet, kraften och passionen i skolorna. 
- Ge våra medarbetare möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom
mål-, resultat-, medarbetar- och utvecklingssamtal.



ThorenGruppen ska vara i framkant inom hållbarhet. Genom att inkludera hållbarhet i hela
verksamheten kan företaget minska hållbarhetsrisker och samtidigt bidra till en positiv
samhällsutveckling och affärsnytta. 

Agenda 2030 med FN:s globala mål utgör ramverket för ThorenGruppens
hållbarhetsarbete. Vi vill göra skillnad och bidra till en hållbar utveckling – i undervisning
med elever, i det egna företaget och i det långsiktiga miljö och samhällsengagemanget.

Vårt hållbarhetsarbete
Strategi

En ständigt pågående och transparent
dialog är avgörande för att vi på bästa
sätt ska kunna skapa värde för våra
intressenter och vår omvärld. Vi är
övertygande om att lyhördhet och
samarbete är avgörande för att nå dit.
 
ThorenGruppen har identifierat sju
strategiska intressentgrupper. Dessa
grupper är de som har störst påverkan
på ThorenGruppen och som påverkas
mest av vår verksamhet och de
beslut vi fattar. 
 
Dialogen med intressenterna ligger till
grund för vårt hållbarhetsarbete. I
dialogen använder vi
väsentlighetsanalysen som verktyg för
att identifiera de hållbarhetsområden
som vi bör fokusera på för att skapa
mest nytta. Här görs även bedömningar
av risker och möjligheter för
verksamheten.

Våra intressenter

Dagligen på våra skolor

Utvecklingssamtal 

Läroplattformar

Mentorstid

Föräldramöten

Sociala medier 

Event

Möten

Intranätet

Internkommunikation

Medarbetarsamtal

Medarbetarundersökningar

Fackliga möten

Internutbildingar

Inköp 

Upphandlingar 

Möten 

Uppföljningar 

Event

VÅRA INTRESSENTER INTRESSENTDIALOG

Barn, elever, vuxenstuderande

och vårdnadshavare

1.

2. Medarbetare

3. Leverantörer

4. Samarbetspartner

5. Ägare 

Traditionell media

Sociala medier

Möten

Årsstämma

Möten

6. Styrelsen
Möten

Styrelserepresentation

7. Samhället



Tre målområden
Genom väsentlighetsanalysen har vi identifierat tre prioriterade målområden;
Lärande, Företaget och Miljö & samhälle. I parentes framgår områdena som
enligt årsredovisningslagen våra målområden berör.

Lärande (Respekt för mänskliga rättigheter)
ThorenGruppen tror på en helhetssyn där varje elev och medarbetare känner en
delaktighet och en möjlighet att påverka. Medarbetare och elever ska ges samma
möjlighet att utvecklas i en stimulerande och god arbetsmiljö på lika villkor. Våra enheter
ska kännetecknas av en öppen och rak kommunikation och en tillåtande attityd som ger
utrymme för egna initiativ.

Företaget (Sociala förhållanden, personal, motverkande av korruption) 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och verka för ett ansvarsfullt företagande. Jämlikhet
skall alltid iakttas och främjas i ThorenGruppens verksamhet, både vad gäller medarbetare
och elever. Vid rekrytering av personal skall jämlikhetsaspekten nogsamt beaktas under
hela processen. ThorenGruppen skall arbeta för att alla individer ges lika möjlighet till
utveckling i arbetet. Vi tror att olikheter breddar våra perspektiv och utvecklar oss som
företag och individer.

Miljö och samhälle (Miljö)
Vårt främsta avtryck inom miljöområdet skapas genom att vi utbildar framtidens
medborgare. På ThorenGruppen försöker vi därför låta miljö- och klimatfrågor genomsyra
våra utbildningar, inte bara som riktade insatser. Många av aktiviteterna sker i samverkan
med våra elever och medarbetare ute i samhället där vi vill verka för byggandet av
hållbara alternativ. Företagets egen miljöpåverkan är relativt begränsad - sett ur ett större
perspektiv. Vi ser att vi kan göra skillnad i frågor som bland annat rör hushållande av
resurser, mat, resande och effektivt nyttjande av lokaler. ThorenGruppens
hållbarhetsarbete omfattar även samhällsengagemang där vi med hjälp av
samhällsintressenter engagerar oss för att bidra till en positiv samhällsutveckling.



14
År sedan 

ThorenGruppens 
första gymnasieskola, Thoren

Business School i Umeå
startades

Våra tre målområden
konkretiseras och följs upp med
fem satta hållbarhetsmål fram
till 2030.

Synliggöra 
ThorenGruppens

hållbarhetsarbete.

Servera god, nyttig och
hållbart producerad mat,
samt minska matsvinnet.

Minska den belastning på
samhälle och miljö som
kommer ur lokaler och

lokalanvändning.

Styrelsen och ledningen 
ska ha en jämn
representation.

Elever och personal 
ska känna sig trygga på 

våra skolor och
verksamheter. 

I kommande årsredovisningar kommer vi att presentera relevanta nyckeltal
som är kopplade till dessa fem hållbarhetsmål.



Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De
globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

FN:s globala mål för en hållbar utveckling ska vara en del av det vardagliga arbetet inom
ThorenGruppen både idag och i framtiden. De ekonomiska, sociala och miljömässiga
dimensionerna ska belysas och vår ambition är att vara med och bidra i största möjliga mån. Som
verksam inom utbildningssektorn ser vi att det finns nio mål där vi kan vara med och påverka
mest, och göra störst skillnad.

Mål 1. Ingen fattigdom. 
En av de viktigaste faktorerna för att minska fattigdom är att erbjuda
utbildning. Därför är det viktigt för oss att kunna erbjuda en bra och trygg
skola för utsatta grupper i samhället.

Mål 3. Hälsa och välbefinnande. 
ThorenGruppen lägger stor vikt i att både elever och medarbetare ska må
bra både fysiskt och psykiskt, inte bara i våra skolor utan även på fritiden.
Att få vara med och stimulera våra elevers intresse för hälsa och
välbefinnande i tidig ålder gör att vi har goda förutsättningar för att skapa
trygghet, bygga självkänsla och lägga en bra grund för ett sunt liv med goda
matvanor och en aktiv fritid i tidig ålder.

Mål 4. God utbildning för alla. 
Alla ska ha rätt till att utbilda sig och vi vill ligga i framkant och vara ett
föredöme då det kommer till att erbjuda gratis, likvärdig utbildning med god
kvalitet från förskola till vuxenutbildning i hela Sverige.

Så bidrar vi till 
de globala målen



Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
Motiverade, kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning
för hög kvalité inom vår verksamhet. Vi ska vara en arbetsplats där
medarbetarna trivs, har möjlighet att optimera sina prestationer och
utvecklas.

Mål 10. Minskad ojämlikhet.  
Inom ThorenGruppen ska alla ges samma tillgångar, resurser och
förutsättningar. Oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, social
bakgrund eller etnisk tillhörighet. Den kulturella mångfalden är av stort
värde för vår utveckling som arbetsgivare.

Mål 11. Hållbara städer och samhällen.
ThorenGruppen är ledande då det kommer till verklighetsnära utbildning
och vi fortsätter skapa goda förutsättningar för våra elever att vara en del
av vårt samhällsengagemang och bidra till det hållbara samhället. Vi jobbar
aktiv med att främja ett nära samarbete tillsammans med näringslivet i
praktik och projekt.

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna. 
Vi bidrar främst genom att utbilda den hållbara människan. Genom att även
hushålla med resurser och göra klimatsmarta val i verksamheten kan vi göra
skillnad.

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen. 
Som verksam inom skolan så kan vi bedriva ett attitydförändrande arbete i
att motverka diskriminering och trakasserier. Genom att belysa och
diskutera vikten av respekt och allas lika värde ska ingen känna sig
ovälkommen, särbehandlad eller hotad på våra skolor eller arbetsplatser.

Mål 5. Jämställdhet.
ThorenGruppen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv och arbetet
med jämställdhetsfrågor ska bedrivas aktivt på varje skola, arbetsplats samt i
mötet med våra kunder och samarbetspartners. Hos oss ska kvinnor och män
ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.



Därför kan vi bidra och distribuera ett ekonomiskt
värde till samhället genom skatter och avgifter och
därmed vara en del av samhällsekonomin.

Vi bidrar till kompetensförsörjning
Vi tar upp samhällsfrågor genom alla våra
utbildningsformer och kan därmed påverka våra cirka
18 000 elever och kursdeltagare. Adderar vi
medarbetare, vårdnadshavare och andra
samarbetspartner så har vi genom vår försorg stort
inflytande på människor i flera samhällsled. I våra
styrdokument som reglerar utbildningsverksamheten
finns skrivet att vi ska undervisa i hållbar utveckling.
Utifrån vår kompetenspolicy bidrar vi med
kompetensförsörjning till samhället genom att vi
utbildar barn, ungdomar och vuxna. Genom vårt
strategiska arbete med ledarutveckling via våra
Ledarforum utvecklar vi vår personal i pedagogik och
lärande. Vi vill också skapa möjligheter för våra lärare
att vidareutbilda sig för att utöka sin legitimation med
fler behörigheter.
 
Praktik
ThorenGruppens gymnasieskolor vill jobba nära
arbetslivet och förbereda våra elever för vad som
väntar i vuxenvärlden. På Yrkesgymnasiet spenderar
eleverna minst 50 procent av gymnasieåren ute på en
arbetsplats för att lära sig ett yrke. På Thoren Business
School tar vi företagsvärlden in i klassrummet. Vi vill
utbilda framtidens entreprenörer och har bland annat
stort fokus på Ung Företagsamhet (UF). 

Med sitt tydliga innovationsfokus och sina kreativa
lärmiljöer ligger Thoren Innovation School i framkant
för att göra eleverna bäst förberedda för
framtidsjobben.

Prioriterade hållbarhetsfrågor 
Lärande 
(Respekt för mänskliga rättigheter)
 
ThorenGruppens skolkoncept grundades tidigt ur
idén att bryta det traditionella lärandet i den
bemärkelsen att vår pedagogik skulle bedrivas under
parollen annorlunda är bra. Vi vill än idag främja
lärande med drivkraft från våra egna medarbetare.
 
Genom verklighetsnära utbildningar sammankopplat
med näringsliv och samhälle skapar vi förutsättningar
för ett livslångt och hållbart lärande. Våra tydliga
skolkoncept gör det enkelt för våra elever att från
början välja rätt utbildning vilket skapar en hållbarhet
över tid. Vårt strategiska arbete med ständig tillväxt
gör ThorenGruppen till en långsiktig och stabil
skolaktör som värnar och tar ansvar för elevernas
livslånga lärande i våra skolkoncept. 
 
ThorenGruppen startade sin första gymnasieskola
2006 och visionen var redan då att våga vara
annorlunda i vårt lärande och utmana den traditionella
skolan. Vi lägger stort värde i att utbilda, entusiasmera
och engagera våra pedagoger till att testa nya
modeller i undervisningen. Våra rektorer och
medarbetare får – under dessa premisser och utifrån
vår historia – stort eget ansvar att utveckla
verksamheterna och testa nya tillvägagångssätt i
lärandet. Genom våra lokala skolkoncept främjar vi
också ny pedagogik och varje år utser vi centrala
förstelärare som får vara med och påverka och
utforma vårt lärande.

Våra skolverksamheter är i tillväxt och med det ökar
även företagets omsättning.

LÄRANDE



Med detta menar vi de förutsättningar i verksamheten
som påverkar elevens lärande och barnets utveckling.
Det rör till exempel trygghet, studiero, det
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet och
värderingsarbete i verksamheten. Det rör även mer
pedagogiska frågor som hur det pedagogiska arbetet
fungerar och samordnas likväl som samarbete mellan
personal och organisationsfrågor.

- Medarbetare: Vi är intresserade av att få en bild av hur
våra medarbetare upplever sin arbetsmiljö, företagets
ledning, ledarskapet lokalt samt hur de lever våra
värdeord/ledord. Utifrån det identifierar vi
gemensamma utvecklingsområden tillsammans med våra
medarbetare.

-  Koncept: ThorenGruppen har flera olika koncept där
vart och ett har ett antal unika delar som gör just det
konceptet till ett unikt och tydligt erbjudande.
 
- Kunskapsutveckling: Vi följer upp de viktigaste
resultaten för våra verksamheter, det vill säga de som
rör våra elever, barn och deltagares utveckling. Utifrån
dessa resultat vill vi få syn på hur vår undervisning har
bedrivits och vad som eventuellt behöver förändras
inför nästa verksamhetsår, till exempel gällande
organisation, undervisningsmetoder och förhållningssätt
i personalgruppen.

Covid-19 betydde utmaningar och möjligheter
Under våren 2020 tvingades ThorenGruppen ställa om
till digital undervisning som en konsekvens av covid-
19. Den omdanande processen för Skolsverige gav
många utmaningar och möjligheter där inte minst den
traditionella formen av lärande kompletterades med
spännande framtidsmöjligheter och nya
undervisningsformer. Utmaningen och det som varit
minst lika lärorikt under pandemin har varit att
överbrygga och hitta samverkansformer för att
säkerställa att elever med sociala problem får
möjligheter att uppfylla de lagstadgade krav som ställs
för att tillgodogöra sig en gymnasieutbildning. Den
pedagogiska verksamheten under covid-19 har ändå
visat att ThorenGruppen – trots att alla skolor
stängdes av regeringen 18 mars – bedrivit en fullgod
verksamhet och tagit ansvar för hållbart lärande.

Höga kvalitetskrav
Genom vår kvalitetsmodell säkerställer vi en god
verksamhet för våra medarbetare och våra elever och
skapar förutsättningar för ett livslångt lärande.
Modellen är strategiskt uppbyggd och vilar på fyra
grundteman. 
- Förutsättningar för lärande: Vi följer upp
verksamheternas nuläge och identifierade
utvecklingsområden med fokus på förutsättningar för
lärande.
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Vad vill du berätta om din skola?
- Vår skola har 24 elever i varje
åldersgrupp, förskoleklass till åk 3.
Efter det erbjuds eleverna plats på
Thoren Framtid – Vargen, åk 4–9. Vi
har en utomhuspedagogisk profil där
vi efter säsong förlägger
undervisningen utomhus när vädret
tillåter. Detta för att få ett
upplevelsebaserat och ett
verklighetsnära lärande. Vi bedriver
fritidshem i samma lokaler som skolan
där all personal på skolan även
arbetar. Vi har också ett eget
tillagningskök där vi har två
medarbetare som lagar lunch och
mellanmål.

Rektor Tomas är 
stolt över skolans 
unika profil
Yield: One 12-inch Pizza

Prep Time: 2 hr 15 min

Total Time: 2 hr 30 min

Vi tog tempen på Tomas Kyrö som är rektor på Thoren Framtid Vita

Vidderna i Kiruna. Han berättar om deras unika profil på skolan.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
- Jag har ett omväxlande jobb där jag
jobbar med allt från eleverna till
administration, vilket jag tycker är kul.
Men det roligaste med mitt jobb är
att få träffa alla barn och se hur de
utvecklas under tiden från förskoleklass
tills att de lämnar oss efter åk 3. Nu, när vi
ingår i ThorenGruppen, är det
också roligt att ha fått många nya kollegor.

Vad är det bästa med din skola?
- Det bästa med min skola är att vi är en
enhet där all personal jobbar tätt
tillsammans för att eleverna ska nå goda
resultat. Jag är stolt över de
resultat vi når och att vi arbetar utifrån en
utomhuspedagogisk profil, vårt
specialpedagogiska arbete ger resultat.
Jag vill också lyfta det goda samarbete
vi har med våra vårdnadshavare, vilket jag
ser som en förutsättning för att nå
goda resultat.
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På skolan har Linda också infört rörelsepauser:
små avbrott i lektionerna för rörelse.
– Om vi fokuserar på själva stillasittandet, så är ju
inte det bra i sig. Då upplever jag att mina elever,
speciellt om de har en lite längre lektion, blir
väldigt trötta. De tappar fokus; helt plötsligt är de
någon annanstans i sitt huvud.

Barn sitter i dag i snitt 70 procent av en vanlig
dag. De små rörelsepauserna under skoldagen kan
därmed bli guld värda.
– Man reser sig upp, man gör någon typ av rörelse,
som egentligen inte har med det ämnet i sig att
göra. När de har skakat loss där och skrattat
tillsammans, då är de ju redo att sig an de här
uppgifterna på ett helt annat sätt, säger Linda.

Lindas stora inspirationskälla är Susanna
Almström, grundaren av Sockersmartskola och
Fredagsfys Sverige som berömmer Linda för
hennes hälsofrämjande arbete.

– Linda är fantastisk. Hon är helt rätt ute, att hon
jobbar med rörelsepauser hela tiden inne i
klassrummet och att hon jobbar med det
sockersmarta, det är fantastiskt. Hon har tagit ett
jätteansvar och hon kan verkligen vägleda väldigt
många in på rätt väg!

Mindre socker, mer rörelse – Läraren
Linda brinner för elevernas hälsa

8 av 10 barn får för lite motion. Det visar en
rapport från WHO, som dessutom menar att
svenska barn får minst motion i Norden.
Samtidigt äter många mer tillsatt socker än vad
våra kroppar klarar av. Någon som vill ändra på
det är Linda Nilsson, lärare på Thoren Framtid i
Karlshamn.  

Hon brinner för att minska sockret och öka
möjligheterna till motion i skolan.
– Både sockret och inaktiviteten påverkar ju
inlärningen negativt. Du blir tröttare, du har
svårare att ta till dig kunskaper, säger
Linda.

– Det som världshälsoorganisationen har som
uppsatta mål för barn/ungdomar är mellan 4 och
7 sockerbitar per dag. Det får man ju i sig om man
bara äter en varierad kost överlag.

På Thoren Framtid Karlshamn har Linda därför
varit med och sett till att det är begränsat med
sockerrika alternativ på skolans kafé.

Genom att lära eleverna om hur kroppen påverkas
av socker hoppas hon även kunna lägga en bra
grund för deras framtida livsstil.
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Thoren Framtid
först i Sverige
att bli en SMART
Exemplary
School

Under flera år har Thoren Framtid arbetat med

att på bästa sätt föra in digitala verktyg i

undervisningen. Thoren Framtid blev först i

Sverige med att bli en SMART Exemplary School

– en bekräftelse på att skolornas arbete har gett

resultat. 

Thoren Framtid är dessutom först i världen med

att som ett helt varumärke få utmärkelsen.

Utmärkelsen delas ut av företaget SMART

Technologies till de skolor som på ett

exemplariskt sätt arbetar strategiskt med digitala

verktyg i undervisningen. Som SMART Exemplary

Schools blir Thoren Framtids skolor förebilder och

kan till exempel få ta emot studiebesök från andra

skolor som vill utveckla sitt digitala skolarbete.

– Vi är stolta över att kunna utse Thoren Framtid

till Sveriges första ”SMART Exemplary School”. 

Thoren Framtid blir nu en av 35

skolor globalt som inte bara använder sig av

innovativ teknologi för ett bättre resultat utan

även blir marknadsledande i sitt gebit, säger Jeff

Lowe, högste marknadschef för SMART om

utmärkelsen.

Lärare och IT-ansvariga från tio av Thoren Framtids

grundskolor och tre av förskolorna möttes i Växjö för

att tillsammans utbildas inom digitalt lärande och ta

emot utmärkelsen.

För Ola Brorson, lärare på Thoren Framtid i Växjö,

betyder utmärkelsen mycket. Han har i flera år varit

med och byggt upp en struktur och strategi för hur

digitala verktyg ska användas i undervisningen.

– Den här utmärkelsen som vi har fått i dag, och som

är till alla Thoren Framtids grundskolor och förskolor,

är jätteviktig för oss, säger Brorson.

– Det betyder att den satsning vi gör på att vara bra

digitala skolor fungerar och det är en kvalitetsstämpel

på vårt arbete. Vi har jobbat väldigt hårt med detta i

många år och det är roligt att få fira det arbetet.

Att Thoren Framtid har en tydlig plan för den

digitala undervisningen har varit en viktig del till att

skolorna nu får utmärkelsen från SMART Technologies.

Nu hoppas skolorna kunna fortsätta utveckla sin

strategi och det digitala arbetet tillsammans.

Utmärkelsen SMART Exemplery School ser lärare och

IT-ansvariga på Thoren Framtid som en motivation till

att ständigt bli bättre.
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Tio veckors utbildning gav 
25 kvinnor jobb

Hon kom till Sverige för sex år sedan från Libanon.

Nu kliver 61-åriga Lidian Dagyan ut i arbete i

Malmö – tack vare Astars tioveckors-utbildning till

serviceassistent.

- Det känns bra att få ett jobb. Jag har lärt mig så

mycket på utbildningen, säger Lidian.

I maj började först elva utrikesfödda kvinnor att

jobba som serviceassistenter på Vardagas (en del av

Ambea) äldreboenden i Kristianstad och Broby. En

vecka senare klev 14 kvinnor i Malmö ut i jobb som

serviceassistenter. Några av de

här 25 kvinnorna kliver nu ut i sitt allra första jobb i

livet!

Lidian Dagyan kommer ursprungligen från

Filippinerna men kom till Sverige från Libanon

för sex år sedan. I Libanon jobbade den 61-åriga

sexbarnsmamman både inom barnomsorgen och

hemtjänsten, men hon har haft svårt att etablera sig

på arbetsmarknaden i Sverige.

 Tack vare den tio veckor långa utbildningen till

serviceassistent har hon nu fått jobb på ett av

Vardagas äldreboenden i Malmö.

- Det känns så bra att få ett jobb och jag tycker det är

roligt och meningsfullt. Vår lärare Daniel har varit så

bra och jag har lärt mig så mycket på utbildningen,

säger Lidian och tillägger:

- Jag hoppas fler får lära sig lika mycket som jag har

gjort.

Utbildningen har varit ett samarbete mellan Astar,

Lernia och Arbetsförmedlingen där Astar

stått för utbildningen inom kök och Lernia hållit i

lokalvårdsdelen.

- Det är fantastiskt roligt att se att vår utbildning

har lett till arbete och att vi på det här sättet når en

grupp som ibland står långt från arbetsmarknaden.

Det ställs höga krav på vården i dagens samhälle och

därför känns det bra att vi kan hjälpa till, säger Mari

Lax, affärschef på Astar.
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Vår TG-bryr-sig-peng på 2 000 kronor per anställd
är en ”säga-ja-peng” vilket varje chef/rektor själv
får bestämma hur pengarna ska användas i
trivselfrämjande syfte.

Dessutom satsar vi stort på Thoren Tillsammans
där vi årligen samlar samtliga anställda för
fortbildning och kick-off. Vi har även lokal
fortbildning, exempelvis finns ett stimulanspaket
där vi betalar ut en gratifikation till de lärare som
saknar legitimation och som väljer
att studera.

Thoren Tillsammans 
Varje år arrangeras Thoren Tillsammans, en 
årlig konferens för alla medarbetare inom 
koncernen. Syftet med konferensen är att 
inspirera, utveckla och stärka våra medarbetare.
Genom inspirerade föreläsningar, fortbildning,
friskvård och andra gemensamma aktiviteter 
skapar dessa dagar möjlighet att utvecklas 
både som individ och i grupp.
 
Thoren Tillsammans startade i Lövånger 
(mindre ort i Västerbotten) 2007 och har sedan 
dess vuxit sig större för varje år. 2019 firades 
20-årsjubiléet stort på Pite Havsbad där 
Thoren Tillsammans kommit att arrangeras de
senaste åren.  Thoren Tillsammans har blivit 
en given och viktig höjdpunkt varje år för
ThorenGruppens anställda.

 

Samverkansavtal med lärarfacken, tydliga
skolkoncept, värdeord, en stimulerande
utvecklingspeng och ett ansvarsfullt
företagande är unikt för ThorenGruppen. Våra
medarbetare är vår viktigaste infrastruktur och
inom ThorenGruppen jobbar vi på många olika
sätt för att all personal ska trivas hos oss. 
 
ThorenGruppen bedriver pedagogisk verksamhet
och en stor del av det handlar om att fostra barn,
elever och kursdeltagare in i ett samhälle där de
blir goda samhällsmedborgare rustade med goda
värderingar. Vi jobbar hårt med våra värdeord
och vad de innebär för oss. De genomsyrar hela
ThorenGruppens verksamhet och är en röd tråd
från huvudkontoret i Umeå till alla företagets    
2 100 medarbetare från Kiruna i norr till Malmö i
söder. 
 
Förmåner och trivsel
Mod, kraft, passion med hjärta är våra värdeord.
Även om ThorenGruppen ständigt växer så
kvarstår värdeorden och vi vill att den familjära
känslan ska hållas intakt i företaget. Vi vill på
flera sätt stimulera vår personal. Vår
utvecklingspeng på 5 000 kronor per anställd är
högre än ett traditionellt friskvårdsbidrag och
kan även användas till att utvecklas i sitt arbete,
exempelvis åka på en studieresa. 

Företaget 
(Sociala förhållanden och personal,

motverkande av korruption)

FÖRETAGET



Arbetsmiljö
Inom ThorenGruppen arbetar vi för att göra
skillnad och det finns alltid möjlighet att skapa en
bättre verksamhet och sammanhållning. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM bidrar till att
skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och
utvecklande arbetsplats där arbetet ska vara
proaktivt och förhindra risker för arbetsskador och
ohälsa. Det viktigaste arbetsmiljöarbetet sker
lokalt på varje enhet. 

Vi har både lokalt och centralt ett systematiskt
arbetsmiljöarbete där vi samverkar på alla nivåer.
Arbetsmiljöpolicys, egenkontroller och
medarbetarundersökningar är tre viktiga
beståndsdelar. Arbetsmiljön är en naturlig punkt på
våra APT:s (Arbetsplatsträffar) och vi har även
lokala samverkansgrupper med skyddsombud,
fackombud och arbetsgivare. Går frågor vidare
finns en central samverkansgrupp. 
 
Vi gör en större medarbetarundersökning varje år
där vi tittar på bland annat ledarskap och
arbetsmiljö och där varje enhet sedan utifrån
resultatet får en handlingsplan med målområden.
Som arbetsgivare månar vi om att varje chef och
enhet ska ha adekvata verktyg att jobba med.

Vi stöttar och bryr oss
På ledarforum samlas alla chefer inom
ThorenGruppen fyra gånger per år. Cheferna har
en nyckelroll i vårt företag. På ledarforum får vi
jobba med våra värderingar, sätta gemensamma
mål och utbyta erfarenheter. Detta för att
utveckla ledarskap individuellt men även utveckla
organisationen i stort vilket står skrivet i vår
personalpolicy. En chef med bra stöttning har
större möjligheter att vara en närvarande och
inkännande chef för alla de utmaningar våra
anställda möter, inte bara på jobbet utan även
utanför arbetslivet. ThorenGruppen vill skapa
dynamik och harmoni där välutbildade chefer och
en bra supportfunktion är viktiga faktorer till
balans i livet.

Facklig samverkan
Vi tror på ett bra samarbete med fackförbunden.
Kollektivavtalen är grundläggande och vi har
tecknat ett särskilt samverkansavtal med
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Detta
för att få bra medinflytande, bra dialog och
samverkan med våra medarbetare. Varje år
utformar vi också en jämställdhetsplan
tillsammans med facken, ett viktigt instrument i
vår strävan att vara ett inkluderande företag där
alla ska kunna känna sig hemma och där mångfald
premieras.
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Check-in och check-ut
Genom digitala medel välkomnar och introducerar
vi alla våra nya medarbetare till våra arbetssätt,
värderingar och vår organisation. Vi är måna om att
ge våra medarbetare bästa möjliga förutsättningar
för att komma in i arbetet och trivas på
arbetsplatsen. 

Vi vill inte bara välkomna våra nya
medarbetare, vi vill även ge ett utvecklande och
bra avslut till de som söker nya utmaningar utanför
organisationen. Genom ThorenGruppens
offboarding vill vi tacka för tiden som varit och
lyssna på kloka insikter som kan bidra till att
utveckla våra verksamheter vidare.

Antikorruption 
ThorenGruppen ska alltid motarbeta korruption
och mutor. Vår uppförandekod bygger på våra
värdeord; Mod, Kraft, Passion med hjärta och
dessa värderingar genomsyrar hela
organisationen. Genom våra värderingar
förbinder vi oss att agera på en hög etisk nivå
och driva verksamheten på ett
ansvarsfullt och hållbart sätt. 

Vi analyserar regelbundet var i vår organisation
den största risken för korruption och mutor finns.
För att motverka korruptionens negativa följder
och bidra till en positiv samhällsutveckling och en
effektiv förvaltning av organisationens egna
resurser tillämpar ThorenGruppen nolltolerans
mot korruption och mutor. Företaget har inga
rapporterade fall av korruption eller mutor.
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Kreativitet och glädje. Två saker som gör att

Pernilla Möller älskar sitt jobb på Thoren

Innovation School.  

– Man söker sig till TIS om man vill utvecklas, om

man vill vara framtiden, säger hon.

Pernilla Möller har tidigare arbetat som bland

annat cafébiträde, butikssäljare och

etablerat butiker runt om i Sverige. Men det

är lärare som är hennes kall – och hon får en

alldeles särskild lyster i blicken när hon ska

beskriva vad som är det bästa med läraryrket.

– Det bästa med att vara lärare är relationen med

eleverna. Att varje dag få finnas där för dem, se

dem utvecklas, utveckla mig själv och bara ha

roligt tillsammans. Det är så lärande blir bäst,

säger hon. 

Hon började jobba som gymnasielärare i historia,

svenska och retorik på Thoren Innovation School

men nu har hon även hunnit med att jobba inom

ledningsstöd för ThorenGruppen och nu skrivit in

studie- och yrkesvägledare samt administratör på

sitt visitkort. Hon älskar sin arbetsplats som

genomsyras av kreativitet, innovationslust och

glädje.

– Det är ingen idé som är fel eller för stor, utan allt

går att genomföra och det är väldigt häftigt. Att jag

kan komma in med en idé på morgonen som jag har

tänkt på i duschen eller innan jag somnat och sen så

bara kör jag och förverkligar allt, säger Pernilla som

verkligen känner att hon hittat rätt på

Innovationsgymnasiet.

– Att jobba här är lite som att ha en extra familj. Inte

bara med kollegor och ledningen utan också med

eleverna. 

Pernilla jobbade inom ledningsstöd under våren då

gymnasieskolorna i Sverige gick över till

distansundervisning på grund av Coronapandemin

och fick därför följa omställningen från en annan

synvinkel. 

 - Överlag gick det över förväntan. I de enkäter vi

gjorde med lärare och elever fick vi generellt sett bra

betyg, snittet låg på tre till fyra på en femgradig

skala. Det är också ganska häftigt med alla innovativa

idéer som kommit fram, vi lärare blev verkligen

tvungna att tänka utanför boxen och nu har de flesta

också gått över till Teams och är bekväma i det, säger

Pernilla Möller – som hittat helt rätt på Thoren

Innovation School.

Pernilla älskar 
sitt jobb på Thoren
Innovation School
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Skolmiljö
Vi har 97 enheter runtom i Sverige. Vi strävar efter
en god arbets- och hälsomiljö och detta
kontrolleras regelbundet. Noterbart är att vi i
dagsläget inte har några tillsynsärenden kopplat till
miljöföreskrifter och att vi har godkänd ventilation
(OVK) på samtliga av våra skolor.

Fastigheter och nyetableringar 
De leverantörer och företag vi anlitar, exempelvis
inom byggsektorn, följer alltid gällande reglemente
kring avfallshantering och andra gängse
miljöföreskrifter. Vi strävar också mot att uppfylla
de tre miljökvalitetsmål som Boverket satt upp för
bygg- och fastighetssektorn; Att ha en god
bebyggd miljö, att ha en giftfri miljö och en
begränsad klimatpåverkan.

Förnybar el 
Det är många olika komponenter som ska vägas in
och samspela för att totalt sett få en minskad
miljöpåverkan. Energianvändning är ett sådant
område. Vi har valt att bedriva elhandel med 
Umeå Energi, ett lokalt företag sett till var
ThorenGruppens huvudkontor ligger och ett
företag som har 100 procent förnybar el, det vill
säga från sol, vind, vatten och bioenergi.

Miljö och samhälle 
(Miljö)

Vårt främsta avtryck är att utbilda den hållbara
människan. ThorenGruppen vill aktivt bidra till
en långsiktigt och hållbar utveckling genom att
hushålla med resurser på ett ansvarsfullt sätt.
 
Resor 
Coronapandemin minskade resandet drastiskt
även inom ThorenGruppen. Ledarforum, Thoren
Tillsammans och skolornas resor ställdes in under
våren, både nationellt och internationellt. Redan
innan pandemin hade vi som målsättning att
prioritera digitala möten före fysiska träffar.  Vi
strävar efter att minimera resandet men resandet
är också nödvändigt för att kunna fullborda vårt
pedagogiska uppdrag. I ThorenGruppens
resepolicy poängteras att vi ska välja kollektiva
alternativ som buss och tåg före taxi, att vi ska
främja samåkning och exempelvis praktisera
säker körning för att minimera avgasutsläpp och
att våra resor ska göras så hållbara som möjligt.

Inköpspolicy 
ThorenGruppen jobbar med strategiska partners
och strävar efter så låg klimatpåverkan som
möjligt även i inköpsprocessen. Vi föredrar att
jobba med lokala och miljöcertifierade aktörer,
strävar efter att decentralisera och att handla så
lokalt som möjligt, detta för att korta våra
leverantörsled. En effekt av detta är att vår
miljöpåverkan från transporter minskas.

MILJÖ OCH SAMHÄLLE



3 frågor till
Richard Bagger,
inköpschef på
ThorenGruppen
Hur jobbar ni med hållbar utveckling? 
- Det är ju ett brett ämne men vi jobbar bland
annat med begreppet strategiska partners. Här i
närområdet i Umeå och Norrland vill vi
exempelvis jobba med genuina
Norrlandsleverantörer och generellt så föredrar vi
att jobba med lokala miljöcertifierade aktörer med
en god sed. Vi strävar efter att decentralisera,
handla lokalt på alla orter för att få så korta
leverantörsled som möjligt. Detta minskar ju vår
miljöpåverkan kopplad till exempelvis frakt.  

På Astar Solna Tomteboda jobbar man aktivt med
att minska matsvinnet. Är det något ni tittar över
på koncernnivå också? 
- Ja, det här är givetvis en fråga vi har på
dagordningen och vi gör allt för att minska
matsvinnet bland eleverna. Vi har numera ett
krav på våra leverantörer att de ska kunna mäta
och redovisa hur mycket matsvinn vi har kopplat
till våra skolmatsalar. 

Vad finns härnäst på agendan för
inköpsavdelningen? 
- En sak så är det  vår fordonsflotta. Vi är ju ett
miljardföretag med 2 100 anställda så vi har
naturligtvis en del förmånsbilar i omlopp. Där
tittar vi nu över vår fordonspark kopplat till
Bonus/Malus, det nya bilskattesystemet. Vi
välkomnar de direktiv som kommit och strävar
givetvis efter att följa direktiven, detta för att
minska vår miljöpåverkan och bidra till att vara en
samhällsaktör som tar ansvar för ett hållbart
samhälle.

MILJÖ OCH SAMHÄLLE



2 frågor till
Tatjana Miletic,
verksamhetschef
för
Yrkesgymnasiet

Hur jobbar ni med miljöfrågor på
Yrkesgymnasiet? 
- Vårt ansvar är att vår verksamhet bedrivs på ett
sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte
påverkas negativt över tid. När vi till exempel
handlar våra verktyg eller färger till våra
måleriprogram så försöker vi alltid hålla
oss till det miljömärkta. Ska vi byta ut möbler så
byter vi till miljöanpassade möbler från bra
företag och bra fabriker. Sedan flyger vi inom YG
helst inte när vi ska resa, utan vi kör bil och de
nya bilar som kommer in i företaget är
miljömärkta, och inte gamla skrotbilar för 50 000
kronor. 

Hur integreras ämnet hållbar utveckling i
undervisningen? 
- Förutom att det ingår i specifika ämnen som
samhällskunskap så lär vi eleverna hur vi agerar.
Ska vi åka och köpa virke så förklarar vi varför vi
köper den mer hållbara produkten framför den
andra, vi förklarar varför vi väljer miljömärkta
produkter. Lärarna gör det här hela tiden. De är
medvetna om sitt ansvar och rent pedagogiskt
handlar det om att dela med sig av erfarenheter.

MILJÖ OCH SAMHÄLLE



Under hösten 2019 anordnade Astar en
matsvinnstävling för eleverna på Yrkesgymnasiet och
Thoren Business School som bidrog till att öka
medvetenheten om detta.

- Vi vägde matsvinnet varje dag för att tävla om vilka
som hade minst svinn på maten. Efter två veckor kunde
vi utse YG till knapp vinnare, de slängde 64 gram mat
per person och dag. Nu, ett år senare, kan vi konstatera
att svinnet minskat mycket jämfört med förra året men
vi vet inte exakt vad det beror på, säger Francois
Kaemmerl.

Hösten 2020 öppnade även Thoren Innovation School i
Tomteboda. Astar har nu gått från 250 till 500
matgäster varje dag (50–60 externa gäster och resten
gymnasieelever) och det gäller att planera inköpen
noga.

- Vi har en matsedel som vi skriver fyra veckor framåt
och vi beställer hem precis det vi behöver. Om det
sedan blir kvar något så återanvänder vi det genom att
skapa en ny rätt eller att servera samma rätt en gång till,
detta för att minska svinnet, säger Francois. Allt
matavfall tas givetvis också hand om.

Astar håller nu på att synkronisera sitt arbete i köket
mellan metodkök, produktionskök och bageri.
Allt i syfte att bli så effektiva och hållbara som möjligt.
En viktig ingrediens i den moderna restaurangvärlden.

Kretsloppstänket - ett naturligt inslag
på Astars restaurangutbildningar 

Matsvinnstävling för gymnasieelever, en anpassad
matsedel och återvinning av alla matrester.
Kretsloppstänket är ett naturligt inslag på Astars
restaurangutbildningar i Solna Tomteboda. 
 
ThorenGruppens utbildningscenter i den gamla
postterminalen Tomteboda hyser inte mindre än fyra
Thorenskolor; gymnasietrion Thoren Business
School, Thoren Innovation School och Yrkesgymnasiet
samt Astar. 
 
Med så många utbildningar i samma byggnad är
matsalen navet och den viktigaste knutpunkten för
alla studenter och kursdeltagare – och den matsalen
drivs av Astar. Deltagarna på Astars restaurang- och
livsmedelsutbildningar får där chansen att lära sig laga
mat i ett äkta storkök. 
 
- Förutsättningarna för oss har ju förändrats väldigt
mycket sedan vi flyttade hit från våra tidigare lokaler i
Sundbyberg. Det blir mycket mer verklighetsnära nu
när vi har en restaurang i anslutning till skolan. Våra
elever får nu en chans att arbeta i skarpt läge i
produktionsköket, som är ett helt nytt kök med nya
maskiner, säger Astars rektor Francois Kaemmerl. 

Kretsloppstänket är ett naturligt inslag på Astars
utbildningar i Tomteboda på flera sätt. 

MILJÖ OCH SAMHÄLLE



- Change for freedom startades för fyra år sedan

av Thoren Business School i Västerås och rektorn

Catarina Altblom tillsammans med läraren Abdur

Rahaman Sobuz. Grundmålet var att inom tre år

ge 300 flickor möjlighet att gå skola.

- Projektet har breddats genom åren och

genomsyrar nu hela verksamheten på TBS i

Västerås.

- Pengar samlas in via exempelvis UF-företag,

pantade burkar och insamlingar och går sedan till

projektet.

- Change for freedom är nu självförsörjande och

genererar egna APL-platser.

- Vintern 2019 åkte fem elever med läraren

Abdur Rahaman Sobus för att leverera 20 datorer

till skolan med dess 400 elever. Nu ska TBS

Västerås leverera ytterligare 70 datorer till

skolan.

Change for
freedom -
ett projekt
som växt 

- När Coronapandemin lamslog världen startade

TBS Västerås en insamling som på bara ett par

veckor drog in över 9 000 kronor och som gjorde

att man kunde erbjuda matkassar till familjer i

Bangladesh.

- Målet är nu bland annat att sprida kunskap om

hållbar utveckling till Bangladesh, hjälpa fler skolor

och förse eleverna på flickskolan i Lakshimpour

med mensskydd.

MILJÖ OCH SAMHÄLLE



Skolorna ställde upp när
krisen slog till 

Simon Gustafsson, elev på
Thoren Business School i

Karlstad, satte sig
på cykelsadeln under påsklovet
och ”Cykelresan mot Corona”
drog in över 30 000 kronor till

vården. 

Astar i Umeå stängde sin
lunchrestaurang under

Coronakrisen men lät istället sina
restaurangelever laga 100 luncher

i veckan till Korskyrkan och
Bakfickan, som delade ut maten

till behövande.

Thoren Innovation School
Malmö hjälpte vården med

skyddsvisir – som producerades i
skolans egna 3D-skrivare.  

Mod, Kraft, Passion med Hjärta är ThorenGruppens ledord. När Coronapandemin nådde
Sverige bidrog flera av ThorenGruppens skolor med fina initiativ. Här är några exempel.

Elever på TBS i Solna valde
att skänka sina matlådor till
vårdpersonal på sjukhuset i

Huddinge.

När Yrkesgymnasiet i Skellefteå
övergick till distansundervisning
   skänktes vitamindrycker och
snacks från skolans kiosk till

personalen på Skellefteå lasarett
och till vård- och

omsorgsboenden i  kommunen.

MILJÖ OCH SAMHÄLLE



Tydlig fördelning av ansvar och befogenheter
skall känneteckna vår organisation som ska
stimulera till ständig förnyelse och
kvalitetsutveckling. Vi tror på en helhetssyn där
varje medarbetare känner ett ansvar för helheten
i organisationen och att organisationen
kan ge förutsättningar för att medarbetarnas
resurser används på bästa sätt. 

Vi ser ett väl fungerande ledarskap som ett
samspel mellan chef och medarbetare. Denna syn
skapar god laganda och engagemang i arbetet.
Delaktighet och samverkan är viktiga
förutsättningar för att åstadkomma ett bra
resultat och för att skapa en arbetsmiljö där
förändringar och utveckling inte upplevs som ett
hot.

ThorenGruppen har policyer som ligger till grund
för motverkan av korruption och mutor, till
exempel gåva från elev/ deltagare/ kund/
leverantör. Många anställda har dagligen kontakt
med ett stort antal företag och organisationer.
Dessa kontakter kan medföra en risk för
otillbörlig påverkan genom exempelvis
erbjudanden och förmåner. För att förhindra
mutor och korruption har ThorenGruppen
riktlinjer för hur de anställda ska agera.

Styrning
Ett aktivt hållbarhetsarbete kräver verktyg och
riktlinjer. Det är av stor vikt att hela
verksamheten arbetar i linje med
ThorenGruppens övergripande strategier och
arbetssätt.

Styrelsen och VD har det yttersta ansvaret för
hållbarhetsarbetet. Att våra medarbetare,
elever och samarbetspartners har en förståelse
och medvetenhet kring vårt hållbarhetsarbete är
avgörande för att vi ska kunna integrera
hållbarhet inom hela verksamheten på ett
övergripande och målinriktat sätt.

I personalpolicyn framgår det att alla anställda
ska utbildas i hållbarhetsfrågor vilket alltid
kommer att vara viktigt och relevant.
ThorenGruppen har höga ambitioner med
hållbarhetsarbetet och kommer även
fortsättningsvis att ställa höga krav på styrning
och uppföljning.

Våra värderingar och synsätt i frågor som rör
arbetsmiljö, jämställdhet, kulturell mångfald och
ålderssammansättning är gemensamma och
grundläggande för hela personalpolicyn och
övriga policydokument som berör personalfrågor
och andra hållbarhetsfrågor.



Personalmåltider

Personalpolicy

Policy för mobiltelefoni

Policy för sociala medier

Policy första hjälpen

Policy trakasserier

Rehabiliteringspolicy

Resepolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Traktamentspolicy

Uppförandekod

Utvecklingspeng

Verksamhetsförlagd Utbildning

Hållbarhetspolicyer

Arbetsmiljöpolicy

Bilpolicy - Förmånsbil

Brandpolicy

Diskriminering - nya regler

Drogpolicy

Gåva från elev/deltagare/kund/leverantör

Hanteringsordning för chefer - trakasserier

Inköpspolicy

IT regler

Jämlikhetspolicy

Kommunikations- och informationspolicy

Kompetenspolicy

Lönepolicy

Miljö- och hållbarhetspolicy

Varje år sker en översyn av våra policyer och riktlinjer. Via egenkontroller och
rutiner i verksamheten, säkerställer vi att policyer och riktlinjer följs. Nedan
listade policyer styr ThorenGruppens arbete och finns tillgängliga på vårt intranät
för alla medarbetare.



Uppföljning och nyckeltal

Notering
1. Endast anställda med månadslön
2. Personalomsättning bland tillsvidare och provanställda
'Lägsta av antalet anställda som börjat resp slutat' / 'genomsnittligt antal anställda'
3. Saknar statistik för denna period
4. ThorenGruppen mäter sin medarbetarnöjdhet på en 5 gradig skala
5. ThorenGruppen mäter detta enligt eNPS
6. Grundskolan mäter detta på en 10 gradig skala
7. Gymnasiet mäter detta på en 10 gradig skala
8. Astar mäter detta på en 6 gradig skala




