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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/2021 

- Samsyn innebär att vi ska vara öppna för olika tolkningar i strävan att skapa gemensamma strukturer och 

rutiner. Ja, så inleddes läsåret vid uppstarten tillsammans med nästintill lika många nya, som gamla 

medarbetare. Det har minst sagt varit ett händelserikt år, inte enbart på grund av flera nya medarbetare, snabba 

omställningar från och till fjärrundervisning, utan också på grund av långdragna beslut om flytt eller inte flytt till 

nya lokaler, och oro inför sammanslagning av Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma och Framtidsgymnasiet 

Stockholm. Trots detta visar summering av läsåret att vi är på god väg mot samsyn för en kvalitativ 

yrkesutbildning. Skolenheten har ökat resultat i flera undersökningar som genomförts under året, vi har en ökad 

närvaro, och ökad trivsel bland elever och medarbetare, som bland annat lett till ökad examensgrad och 

genomsnittliga betygspoäng hos våra avgångselever, och fler IM-elever än tidigare år har uppnått behörighet till 

nationellt yrkesprogram.  

Under ledning av rektor och skolenhetens förstelärare, tillsammans med förstelärare på Framtidsgymnasiet 

Stockholm, har skolenhetens utvecklings- och systematiska kvalitetsarbete handlat om att starta upp en kollegial 

samverkan med eleven i fokus. Det har varit viktigt för oss att skapa en plattform där vi alla utgår ifrån att vi har 

ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas. Parallellt med det har vi verkat för att få igång strukturer och 

processer som underlättar, och på sikt effektiviserar vår vardag. Här har krävts tydliga ansvarsområden, 

framförhållning, transparens, uppföljning och återkoppling, och sist men inte minst - en stor portion uthållighet 

för att skapa tillit i organisationen. Mötesforum har skapats för olika syften och skolexpeditionens tillgänglighet 

har utökats under läsåret.  

Personalen är lyhörd och det finns en öppenhet och mottaglighet att ta till sig nya förhållningssätt, pedagogiska 

metoder och didaktiska redskap för att utvecklas i sin egen yrkesroll. Det råder en god elevsyn med viljan att 

göra det bästa. Vidare finns en flexibilitet och en kompetensbank som tagits vara på under året. Samarbetsviljan 

är god i syfte att utvecklas och ge eleverna de förutsättningar som behövs för att de ska lyckas med studierna 

och efter gymnasiet. Huvudmannens och skolledningens relation bygger på tillit, lyhördhet och transparens 

vilket är nödvändigt i skolans utvecklingsarbete. Det råder ett mod och tålamod hos huvudman och skolledning 

där nödvändiga åtgärder vidtagits för att skapa en stabil och kvalitativ organisation, med Praktiska 

Gymnasieområdets vision och värden som utgångspunkt. Detta skapar på sikt en gemensam kultur för den lokala 

skolenheten men också för hela gymnasieområdet vilket stärker organisationen i stort.  

“Jag kan inte ändra eleven. Jag kan bara ändra mitt sätt att se på eleven”.  
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2. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Framtidsgymnasiet vilar det systematiska kvalitetsarbetet på vår gemensamma kvalitetsledningsmodell 
och är inriktat mot de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam definition av vad vi menar med 
kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett 
antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition: 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet (processkvalitet), att 
vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).  

 

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen och 
skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens 
och undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i 
form av t.ex. sammansättning av personal och elever.  

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i det vi gör.   

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella 
målen.  

 

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus 

-  Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut. 

Proaktiv uppföljning 

- Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och medarbetare i 
förbättringsarbetet.  

- Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister och 
avvikelser.  

Kollegial samverkan 

- Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till att 
verksamheten utvecklas  

- Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra. 

Aktiv resursfördelning 

- Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av resultat 
enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är: 

● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av 
utbildningen 

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår plan 
mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering 

● två undervisningsutvärderingar (november och april) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de 
upplever undervisningen utifrån läroplanen 

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven. Syftet är att skapa 
underlag för att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under läsåret 
(resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i 
resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina kvalitetsrapporter 
i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 

 

Lokal utvecklingsorganisation 

På skolenheten genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika processer som 

tillsammans bidrar till verksamhetens kvalitet. Utvecklingsprocesser under läsåret har skett inom områdena 

ökad närvaro, kvalitet i undervisningen, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete samt 

arbetsplatsförlagt lärande (APL). Fyra gånger om året genomför rektor och personal analysseminarier där 

arbetet med att utveckla verksamheten analyseras och bildar underlag till beslut om hur arbetet ska fortskrida. 

Eleverna görs delaktiga i arbetet genom att de flera gånger om året får besvara olika enkäter om hur de ser på 

verksamheten. Resultaten av enkäterna diskuteras sedan på klassråd tillsammans med mentor och i elevrådet 

tillsammans med biträdande rektor.  

Framtidsgymnasiet Stockholm ingår i Samverkan för bästa skola (SBS), Skolverket, där även personal från 

Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma ingår. 

Kollegiet verkar för att öka kvaliteten inom språk- och kunskapsutveckling samt kollegialt lärande, under ledning 

av skolenheternas ledningsgrupp, tillika SBS processgrupp. Under läsåret har all personal deltagit i 

föreläsningsserier och processgruppen har deltagit i lärgruppsseminarium, under ledning av Karlstads 

universitet. Tillsammans med Skolverket har processgruppen genomfört analysmöten vid tre tillfällen.   
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3. Resultatredovisning (resultatkvalitet) 
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i läroplanen 
och varje programs examensmål. 

Kunskaper 

Avgångselever  

● Andel elever med examen:   94%  
● Genomsnittligt betygspoäng (GBP):  12,8  
● Arbete inom branschen:   50% 
● Annat arbete:    31%    
● Hög-/yrkeshögskola:   10% 
● Komvux:       0%  
● Arbetssökande:       9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen elever med gymnasieexamen fortsätter att öka hos pojkar, vilket vi ser mycket som positivt, från 69% 

till 94%. Hos flickor kvarstår 100% från föregående år. GBP har ökat från 11,4 till 12,8. Dock har GBP sjunkit hos 

flickor med med 0,5 från föregående läsår. Tidigare läsår har skolenheten inte fört statistik på andelen elever i 
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arbete eller vidare studier så jämförelsetal saknas för analys. Merparten av årets avgångselever har arbete efter 

examen, med övervägande del inom branschen vilket kan hänga ihop med att en stor andel elever i åk 3 haft 

fungerande APL under sina studier. 85% av elever på RL fick anställning på sin APL-plats i samband med examen.   

Samtliga elever  

 

 

Hos elever på nationellt program på Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma har en ökning skett av andelen 

godkända betyg D-A vilket är positivt. Andelen F har minskat med 3 procentenheter. Andelen D-A på IM-program 

har ökat med 7 procentenheter jämfört med föregående läsår, dock har andelen F ökat med knappa 2 

procentenheter. Samtliga elever erhöll godkänt betyg i Gymnasiearbete vilket är en av flera bidragande orsaker 

till att fler elever uppnått yrkesexamen. Andelen E-A i En5 har oförändrat resultat sedan föregående läsår och 

andelen godkända betyg i Ma1a har ökat med 17 procentenheter (4% F innevarande läsår). 

Sva1/Sve1 har ökat antalet godkända betyg, både hos elever i åk1 men också elever i åk 2-3 som under läsåret 

läst om kursen eller genomfört prövningar (8 procentenheters ökning). Sva2/Sve2 har ökat andelen godkända 

med 33 procentenheter från föregående läsår, med samtliga godkända innevarande läsår. Elever som läst Ma2a 

fick samtliga godkända betyg, precis som föregående läsår. Det vi kan utläsa är att elever som väljer 

högskoleförberedande kurser är i regel mer studiemotiverade och har en inarbetat studieteknik i högre 

utsträckning.  

Andelen F hos flickor har minskat med 13 procentenheter mot föregående läsår och hos pojkar 3 

procentenheter. Pojkars betyg C-A har ökat från 27% till 31% och flickors från 28% till 42%, med övervägande 

del betyget C för både pojkar och flickor.  
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Elever på introduktionsprogram (IM) 

 

 
 
 
Andelen C hos elever på introduktionsprogram har ökat med 9 
procentenheter från föregående läsår. Betyget F har ökat med 
knappa 2 procentenheter.  
 
I takt med att IM-elever nått godkända betyg i grundskoleämnen 
har 15% uppnått behörighet till nationellt program.  

10 av 27 IM- elever har under läsåret erhållit godkänt betyg i ett eller flera grundskoleämnen och därmed  
bytt program, vilket motsvarar 37%.  4 av dessa IM-elever har uppnått behörighet till nationellt program: 

● IMY till IMV:   3 st 
● IMV till nationell:   4 st (varav 1 st från IMY vid skolstart) 
● IMY till nationell:   3 st 

Avgångselever IM åk 3: 

● Arbete inom branschen:  22% 
● Annat arbete:   22% 
● Komvux:    45% 
● Arbetssökande:    11%  

Tidigare läsår har skolenheten inte fört statistik på genomströmning eller andelen elever i arbete eller vidare 
studier först, så jämförelsetal saknas för analys. På Framtidsgymnasiet Stockholm har 0% elever arbete inom 
branschen efter sina studier och på Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma har 22%, vilket kan hänga ihop med 
att elever på Praktiska haft liknande gymnasial lärlingsutbildning som lett till ökad anställningsbarhet.  

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen 
under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas därefter i en separat 
bilaga.  

 

Normer och värden 

● 76% upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt 
● 85% upplever sig trygga i skolan 
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Jag tycker att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt 

 

 

 

 

Jag 
känner mig trygg i skolan 

 

Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har ökat med 6 procentenheter från föregående läsår år och 
andelen elever som anser att man behandlar varandra på ett bra sätt har ökat med 7 procentenheter. Resultaten 
påvisar att det utvecklingsarbete som pågår på skolenheten givit resultat i positiv riktning.  

 

4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

Tjänsteplanering och genomförande av undervisning har skett utifrån föregående läsårs resultat, 

undervisningsutvärderingar (UU), lärares utvärderingar och skolenkät samt diskussioner i kollegiet. Dessa 

komponenter har sedan fungerat som grund i schemaläggningsarbetet där skolledning och lärare samverkat för 

att tillsammans hitta förbättringar som gynnar elevernas lärande. Tjänstefördelning och schema har under 

läsårets gång ändrats utifrån personalomsättning och nyrekryteringar. Vissa schemaändringar har också gjorts 

efter förslag från elever, exempelvis längd på lektioner och raster.  

Elevernas kunskapsutveckling följs upp av specialpedagog, mentor och undervisande lärare under 

elevavstämningar var tredje vecka, samt vid arbetslagsmöten varannan vecka, i syfte att anpassa och utveckla 

undervisningen utifrån enskilda elevers och gruppers behov. Vad gäller planering och genomförande av 

undervisningen har skolans personal, förutom elevavstämningar och veckovisa arbetslagsmöten, kollegium 
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varannan vecka där utvecklingsarbete utifrån skolenhetens fokusområden varit i fokus i syfte att öka kvaliteten 

i undervisningen och i vårt värdegrundsarbete. 

Undervisning för elever på RL och introduktionsprogram mot RL i gymnasiegemensamma ämnen och 

grundskoleämnen har genomförts i Framtidsgymnasiets lokaler på Johannesfredsvägen. Med anledning av detta 

har undervisning schemalagts heldagar, i undantagsfall halvdagar, i GG- respektive yrkesämnen i syfte att elever 

ska slippa gå fram- och tillbaka mellan skolenheterna. För elever på VF åk 1 har all undervisning skett i 

Framtidsgymnasiets lokaler och åk 2-3 enligt upplägg som RL, alt endast i skolenhetens lokaler på 

Ulvsundavägen.  

 

Undervisningen ska som regel innehålla en genomtänkt och logisk struktur där lärare inleder lektionen med att 

ta upp vad som ska ske, berättar i vilken ordning saker ska ske, vilka uppgifter som ska göras och vilka tidsramar 

som finns samt vid passande tillfällen även beröra kunskapskraven för uppgiften. Det ska finnas en bestämd 

lektionsstruktur med tydlig start och slut för lektionen. Viktigt att läraren presenterar både skriftligt och muntligt 

undervisningens innehåll och förklarar vad eleverna ska arbeta med under lektionen. Att knyta an i den mån det 

går till något utanför skolan eller koppla undervisningens innehåll till moment som eleverna genomför på APL är 

motiverande då merparten av elever på yrkesprogram lär sig som bäst när undervisningen är autentisk. Det ska 

vara tydligt för eleverna vilka kunskapskrav som arbetet vilar mot och eleverna ska veta vad som förväntas 

utifrån kunskapskravens betygsnivåer. 

 

Undervisningen ska innehålla inslag som stärker elevernas självförtroende och motivation att lära och 

skolenhetens lärare ska ha ofta höga förväntningar på eleverna. Lärarna ska hålla ständig dialog med eleverna 

där undervisningen genomsyras av beröm med framåtsyftande feedback för inlärningen. Eleverna ska få 

samarbete/bedöma varandras uppgifter. Skolenhetens lärare ska ha hög tilltro till elevernas förmåga och elever 

ska ges uppmuntran och stöd för eget ansvarstagande i sitt lärande.  

I syfte att bidra till en konstruktiv inlärningsmiljö integreras värdegrundsarbetet i undervisningen. Dels genom 

planerade arbetsområden och arbetssätt kopplat till respektive kursplan, och dels genom att lärare synliggör 

och bekräftar elevers styrkor. Utöver den planerade verksamheten och personalens förhållningssätt uppstår det 

dagligen situationer där undervisande lärare för dialog och diskussioner med elever i syfte att skapa förståelse 

för hur det egna agerandet och beteendet påverkar andra.  

Med anledning av pågående pandemi har elever i årskurs 2 och 3 haft fjärrundervisning en dag i veckan från 

augusti och till december, och från september till december fick också årskurs 1 undervisning via fjärr en dag i 

veckan. Från december till april ökades omfattningen gällande fjärrundervisning, utifrån ökad 

smittspridningsrisk, till ca 80-100%, för att i april-juni återgå till närundervisning på nästintill heltid. 

Fjärrundervisningen har följt ordinarie schema. Parallellt med fjärrundervisningen har viss undervisning 

genomförts i skolans lokaler i syfte att säkerställa elevers rätt till stöd för möjlighet till godkänt resultat i 

pågående kurser, exempelvis för elever med särskilda behov, praktiska moment och examinationer. Rektor, 

biträdande rektor, administratör/SYV och skolsköterska har arbetat på distans endast vid enstaka tillfällen pga 
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behovet av personal på plats i skolans lokaler. Lärare och övrig personal har arbetat på distans med en fördelning 

om 20-100% under läsåret.  

 

Utvärdering av undervisningen  

Utvecklingsarbetet under läsåret har präglats av en ökad kollegial samverkan gällande samtliga områden som 

undervisningsutvärderingen (UU) berör, med ett särskilt fokus på anpassningar och stöd, studiero och 

elevinflytande, i syfte att skapa samsyn för ökad kvalitet. Bland annat har samtlig personal genomfört 

fortbildning gällande NPF och lärmiljöer. I övrigt har lärare och övrig personal kontinuerligt diskuterat, prövat 

och kritiskt granskat undervisningssituationer. Det som lärare lyfter extra som viktiga lärdomar under läsåret är 

ökad förståelse och insikter, på ett generellt plan, från samtal om pedagogiska dilemman och auskultation hos 

kollega. Årets resultat från undersökningar visar en positiv utveckling, en ökning om 12 procentenheter totalt 

från föregående läsår gällande UU. Mest utmärkande är ökningen gällande elevers upplevelse om lärarens 

återkoppling (ökning 21 procentenheter) och hur man kan bli ännu bättre (18 procentenheter). De delar i 

undervisningen som vi kan se ökat minst sedan föregående läsår är elevers upplevelse om lärarens förmåga att 

skapa arbetsro och elevers möjlighet till påverkan, vilket ökat med 4 respektive 3 procentenheter.  

 

Skolenhetens yrkeslärare har läsåret 2020/2021 implementerat LoopMe i större grad. LoopMe är ett digitalt 

hjälpmedel där lärare ges möjlighet att leda och följa elevers kunskapsutveckling på det arbetsplatsförladga 

lärandet (APL). Med LoopMe som hjälpmedlet ökar vi elevernas förståelse och kan på ett kvalitativt sätt koppla 

apl med omdöme och betyg. Det ger också yrkeslärare underlag för planering av undervisning som schemaläggs 

i skolan i syfte att matcha och komplettera vilket underlättar kvalitetssäkringen. De lärare som inte arbetar med 

LoopMe ännu, använder sig av andra digitala hjälpmedel som SnapChat eller Google Classroom eller manuella 

rapporter.  

 

Under läsåret har Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma bedrivit fjärrundervisning med en omfattning om 20-

100% utifrån FHM´s och regeringens riktlinjer. I samtal med elever framkommer det att de generell upplevt en 

ökad stress och ett sämre mående när de tappat sociala sammanhang och det fysiska mötet med skolans 

personal, främst lärare. Dock har vi haft en god beredskap gällande elever i behov av stöd eller social samvaro 

då vi på förhand kunnat identifiera berörda elever. Kurator och skolsköterska har också dagligen haft kontakt 

med klasser och elevgrupper vilket gjort att vi snabbt fattat beslut om undervisning i skolans lokaler istället för 

fjärr. Samverkan i arbetslag och elevavstämningar och också varit värdefullt då det varit ett forum för att 

identifiera elevers behov och möta elevers önskan utan att riskera ökad smittspridning. Skolenheten har också 

elever som visat på ökat resultat med anledning av fjärrundervisningen, om än ett fåtal, där vi dragit lärdomar 

om hur vi framöver kan komma att möta enskilda elevers behov på att mer givande sätt än tidigare. Framförallt 

handlar det om elever med psykosociala problem som lättare tillgodogjort sig undervisningen hemifrån då det 

minskat stress och oro. Med anledning av Covid -19 har färre elever än normalt varit ute på APL vilket gjort att 
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vi styrt om undervisningen i skolan i högre grad och skapat APL-liknande undervisning i skolans yrkesverkstäder 

på ett tillfredsställande sätt.  

 

Andelen F-betyg totalt har minskat med 4 procentenheter, hos flickor 13 och pojkar 3 procentenheter. Den 

största andelen F är på IM (16 %). Glädjande är att andelen betyg D-A har ökat med 9 procentenheter där den 

största förändringen gäller betyget C vilket ökat med 7 procentenheter. Tre elever, varav en IM, på 

fastighetsinriktningen VF, studerade sina första två läsår på Praktiska Gymnasiet Märsta och hade undermåliga 

studieplaner när de påbörjade år tre på Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma vilket gjorde att eleverna 

studieplanerades hos oss för ett fjärde år. Ingen av dessa elever hade viljan att läsa ett år till vilket påverkat 

deras kunskapsresultat negativt. Vi kan i betygsresultat och undersökningar att lärare förändrat sin undervisning 

och uppföljning APL i syfte att öka elevernas kunskapsutveckling. Detta arbete ska fortlöpande under 

nästkommande läsår för att elever ska stimuleras ytterligare. Flertalet elever har haft möjligheten att fortsätta 

sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL) under Covid-19 vilket gjort att fjärrundervisning för dessa elever endast 

omfattat ca 20%, och för flertalet ingen fjärrundervisning alls. Då elevgrupperna under året varit små, 6-12 elever 

har undervisning i skolans lokaler fungerat väl med hänsyn till FHM´s restriktioner.  

Att schemalägga undervisning för elever på Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma i Framtidsgymnasiets 

lokaler har fungerat väl. Med anledning av detta bedömer vi att nästa läsårs ihopslagning av skolenheterna, 

kommer att genomföras utan hinder. Eleverna känner väl till lokalerna och är väl bekanta med all personal från 

båda skolenheterna.  

 

Slutsatser 

Den organisering som varit och det arbete som pågår i skolenhetens olika processer forum i syfte att öka 

elevernas måluppfyllelse, kommer att fortgå under nästkommande läsår då vi ser en positiv utveckling. Dock 

kommer vissa justeringar att genomföras i syfte att samtlig personal ska uppleva skolans processer som 

meningsfulla, vilket inte är fallet idag. Bland annat ska arbetsgrupper skapas utifrån brister som lärare i analyser 

ringat in som utvecklingsområde för egen del. Dessa identifierade områden är; öka elevers motivation, 

värdegrundsarbete och återkoppling till elever. Här planeras att skapa arbetsgrupper där lärare själv beslutar i 

vilken arbetsgrupp man önskar ingå i. Fokus för samtlig personal gällande undervisning nästkommande läsår bör 

vara inom lektionsplanering i syfte att skapa en bredd för att få med alla elever. Här kan också ett ökat samarbete 

mellan lärare inom ämnesintegrering gynna elevers lärande då det enligt forskning visar att elevers motivation 

ökar i takt med att skapa en helhetsbild av utbildningen.   

I övrigt ska vi fortsatt hålla oss till den långsiktiga plan som fastställdes i början av innevarande läsår, och inte 

hamna i fällor där man lätt frestas av erbjudanden av fortbildningar eller önskemål från enskild personal. Dock 

är det viktigt att vi är lyhörda och flexibla för att möta behov som uppstår med målet att skapa den bästa 

yrkesutbildningen för våra elever.  
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Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

YRKESINTRODUKTION (IMY) 

Utbildningen är primärt yrkesinriktad. Samtliga elever på yrkesintroduktion läser hela eller delar av ämnen på 

grundskolenivå och gymnasiekurser som ingår i nationell programplan. Utbildningen innehåller också 

arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik i en omfattning som avgörs utifrån elevens önskemål och behov. 

För elever som saknat godkända grundskolebetyg har undervisning erbjudits i svenska eller svenska som 

andraspråk, engelska och/eller matematik. I undantagsfall har undervisning anordnats i vissa andra ämnen för 

enskilda elever. Eleverna har också erbjudits att läsa gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans 

nationella yrkesprogram. Utbildningen har planerats på ett flexibelt sätt för att möta elevers behov och 

önskemål samt även möta det behov av utbildningar med olika längd som finns lokalt på arbetsmarknaden. IM-

utbildningen har bedrivits som heltidsstudier (i genomsnitt minst 23h/v). Vissa elever på IMY har samläst med 

elever på programinriktat val (IMV) och nationellt program enligt de kurser som ingår i den nationella 

programplanen. Grundskoleämnen har schemalagts parallellt med kurser på nationellt program och samlästs 

med övriga i klassen, alternativt ingått i egen undervisningsgrupp. 

PROGRAMINRIKTAT VAL (IMV) 

IMV riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt 

program, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och i engelska eller 

matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven 

har under läsåret läst matematik eller engelska på grundskolenivå för att uppnå behörighet till nationellt 

program. Målet har varit att nå godkända betyg så snart som möjligt för att bli antagen på nationellt program 

på Framtidsgymnasiet Stockholm. I undantagsfall har undervisning anordnats i vissa andra grundskoleämnen för 

enskilda elever. Samtidigt som eleven läst grundskoleämnen har eleven också läst kurser som ingår i det 

nationella program som utbildningen är inriktad mot samt genomfört APL enligt nationell programplan. Vissa 

elever på IMV har samläst med elever på IMY och nationellt program enligt de kurser som ingår i den nationella 

programplanen. Grundskoleämnen har schemalagts parallellt med kurser på nationellt program och samlästs 

med övriga i klassen, alternativt ingått i egen undervisningsgrupp. 

 

Utvärdering av introduktionsprogram 

Eleverna har organiserats i egna undervisningsgrupper för studier i grundskoleämnen, yrkeskurser och 

gymnasiegemensamma ämnen, alt organiserats tillsammans med på nationellt program i de fall elevens 

förkunskaper möjliggör det, vilket varit gynnsamt för lärandet. Planering och genomförande av utbildningen för 

elever på IMV fungerar väl där flera elever under läsåret uppnått behörighet till nationellt yrkesprogram. 
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Undervisningen är som regel individanpassad då IM-elevernas förkunskaper skiljer sig åt i större utsträckning än 

elever på nationellt yrkesprogram. Undervisningen utgår som oftast från ett och samma tema vilket stärker 

samhörigheten i klassen då alla elever kan mötas i samtal, uppgifter och diskussioner kring ett ämne/område.  

 

Rektor och biträdande rektor, med stöd av studie- och yrkesvägledare (SYV), genomförde kartläggningssamtal 

med elever på yrkesintroduktion vid läsårets start för planering av studierna i syfte att sätta mål för utbildningen; 

att läsa mot behörighet till nationellt yrkesprogram, alt anställningsbarhet. Samtliga elever har en enskild 

studieplan med kurser och ämnen som läses samt mål med utbildningen. Elever på IMV hade 

kartläggningssamtal med mentor för genomgång av syfte och mål med utbildningen. Elevens studieplan har följts 

upp minst två gånger per termin, och i vissa fall justerats för IMY utifrån nya förutsättningar eller behov. Detta 

arbete har till stor del skötts av rektor och biträdande rektor i syfte att säkerställa elevernas utbildning mot 

målet. Inom ramen för detta har också information till elever och vårdnadshavare samt genomgångar givits vid 

flertalet tillfällen då flera elever saknar förståelse för vilket program de läser och vad syftet/målet med 

programmet är. Vi har också under året identifierat att skolans personal i stort, och lärare i synnerhet, också 

saknar relevant kunskap om regelverk, syfte och mål med IMY och IMV. 

 

10 av 27 IM-elever har under läsåret uppnått behörighet till nationellt yrkesprogram, alt behörighet från 

Yrkesintroduktion till Programinriktat val, vilket motsvarar 37%. Av dessa 10 elever har 7 elever antagits till 

nationellt yrkesprogram på skolenheten och 3 elever har skrivits över till programinriktat val från 

yrkesintroduktion. 11 IM-elever, vilket motsvarar 40%, har som mål att bli anställningsbara och kan inte bli 

nationellt behöriga hos oss på grund av överårighet eller att de saknar fler grundskoleämnen än vad vi erbjudit. 

Samtliga av elever årrskurs 1-2 har som plan att fortsätta sina studier på på skolenheten nästkommande läsår, 

med övervägande del i studieplanen riktat till yrkeskurser och APL. Resterande IM-elever planeras läsa kurser 

för att nå behörighet till nationellt yrkesprogram.  

 

Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma har under läsåret planerat och genomfört undervisning för elever på 

IMY utifrån elevernas möjlighet att läsa delar av kurs vilket på sikt förväntas gynna elevernas självkänsla och öka 

motivationen då vi frångår att underkänna eleven. Dessa elever erhåller skriftlig bedömning på genomförda 

moment och kunskapskrav i samband med att de avslutar sina studier hos oss. Vi har kommit igång på ett 

tillfredsställande sätt med detta men vidare arbete krävs för att vi ska få hög kvalitet i planering av undervisning 

för delar av kurs. Lärare behöver få mer kompetensutveckling inom området och samverkan yrkeslärare och 

elevhälsan bör öka ytterligare för att i största mån möta elevers förutsättningar och behov. Här är det också 

nödvändigt att skolenheten kommer igång med arbetet att möjliggöra alternativ praktik för elever på 

yrkesintroduktion vilket vi bedömer gynna elevernas möjlighet till anställningsbarhet. Innevarande läsår har en 

elev haft praktik vilket fungerat väl. Gällande APL har flera IM-elever avbrutit på grund av Covid -19 och istället 

haft apl-liknande verksamhet i skolan vilket fungerat tillfredsställande. Dock återgick merparten av eleverna till 

APL i slutet av läsåret vilket är glädjande och ser ljust ut inför kommande läsår.  
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Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen 
under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas därefter i en separat 
bilaga.  

 

Slutsatser 

Det arbete som gjorts under läsåret har fallit väl ut då 37% av IM-eleverna uppnått behörighet till nationellt 

yrkesprogram, alt programinriktat val (62%  av eleverna som kan uppnå behörighet har gjort det). Dock kan vi 

öka genomströmningen ytterligare genom att utöka antalet undervisningstimmar gällande sv, en och ma för 

elever i åk 1 som har som mål att bli behöriga till nationellt program i syfte att skrivas över i ett tidigare skede.   

Fortbildningsinsatser i kollegiet bör genomföras i syfte att öka kunskapen kring IM. För att ytterligare öka 

kvaliteten är det nödvändigt att samtliga på skolenheten har kunskaper om regelverk, mål och syfte med IM. 

Därigenom bedöms också elevernas förståelse och medvetenhet om programmet öka. Ett större ansvar gällande 

planering och uppföljning kan läggas på SYV, med stöd från elevstödjare i syfte att stötta och avlasta mentor för 

att ytterligare tydliggöra för elever och vårdnadshavare målet med utbildningen. Vi kan också göra övergången 

till annat program tydligare än idag för att säkerställa att elever är medvetna om krav och bestämmelser som 

kommer med att gå ett nationellt yrkesprogram. SYV och elevstödjare kan också involveras i arbetet med praktik 

till elever på  yrkesintroduktion för att komma igång med det arbetet under nästkommande läsår. Att låta elever 

ha praktik bedöms gynna elevens lärande och personliga utveckling och därigenom öka sin anställningsbarhet.  

 

Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Rektor analyserar eventuella skillnader och avvikelser i elevernas betyg och resultat och ger skolans lärare 

förutsättningar att säkerställa likvärdighet i betygssättningen. I samband med läsårets slut sker 

resultatseminarium där samtlig personal på skolenheten deltar. Under resultatseminariet analyseras 

betygsresultat bland annat utifrån kön, undervisningsgrupper, årskurser och resultat över tid. Skolans lärare 

använder olika metoder för likvärdig bedömning och betygssättning, och skolan har såväl formella som 

informella forum för samverkan och sambedömning.  

Inom ramen för det kollegiala lärandet har skolenhetens lärare återkommande under läsåret arbetat med case, 

lyssnat på poddar och diskuterat området bedömning och betygssättning i syfte att kvalitetssäkra likvärdigheten. 

Yrkeslärare har lagt extra fokus i det kollegiala lärandet på uppföljning och bedömning av elevers kunskaper på 

APL för att skapa gemensamma rutiner och förhållningssätt. Återkommande elevavstämningsmöten med 

elevens undervisande lärare och EHT är också ett forum för samverkan gällande bedömning och betygssättning. 

Inom respektive programinriktning sambedömer yrkeslärare efter exvis examinationer och inför betygssättning. 
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Även skolenhetens lärare i gymnasiegemensamma ämnen arbetar med sambedömning för att stärka våra 

elevers rättighet till likvärdighet.  

 

Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Lärare ska använda sig av olika typer av stöd för bedömning, exempelvis Skolverkets bedömningsstöd och  

avidentifierade prov samt diskussioner kollegor sinsemellan gällande bedömning och underlag inför 

betygssättning. Eleverna ska uppmuntras dokumentera arbete på APL vilket ger skolans yrkeslärare överblick 

och kontroll av elevernas APL för att säkerställa bedömning. Yrkeslärare ska också genomföra trepartssamtal 

med elev och handledare kring elevens utveckling och förmågor på APL. Skolenhetens yrkeslärare håller 

kontinuerligt gemensamma möten där bland annat bedömning och betygssättning diskuteras.  

Information hur eleven ligger till i respektive kurs/ämne i förhållande till kunskapskraven sker formativt genom 

enskilda samtal mellan elev och undervisande lärare, men också via kommentarer i Google Classroom samt via 

digitala plattformar som Google Drive och LoopMe. Eleven kan också följa sin kunskapsutveckling i kursmatriser 

i SchoolSoft. Skolans lärare utgår från flera underlag där eleven på olika olika sätt visat sina kunskaper. Det kan 

vara genom muntliga och skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar, gruppdiskussioner, praktiskt 

arbete på APL, praktiskt arbete inom yrkeskurser på skolan, teoretiskt arbete i yrkeskurser och nationella prov. 

Det kan också vara bedömningsunderlag från annan kurs än den läraren själv undervisar i. Vårdnadshavare har 

tillgång till Schoolsoft och ges där också möjlighet att följa sitt barns kunskapsutveckling. Mentor alternativt EHT 

kallar elev och vårdnadshavare till uppföljnings- /avstämningsmöte när det finns risk att eleven inte når målen i 

pågående kurs/kurser. Under läsåret har utvecklingssamtal erbjudits och genomförts med samtliga elever och 

dess vårdnadshavare via digitala verktyg.  

En av skolans yrkeslärare har under hösten genomfört APL-utvecklarutbildning vid Stockholms universitet i syfte 

att öka kvaliteten i bland annat uppföljning av elevers arbete på APL. Skolans yrkeslärare har fått fördjupad 

utbildning i det digitala verktyget LoopMe som ett led i att öka kvantitet och kvalitet i uppföljning av elevernas 

kunskapsutveckling för betygsunderlag inför betygssättning. LoopMe är en digital plattform där elever på APL 

genom i bild- och textform kommunicerar med sin yrkeslärare. LoopMe används också i trepartssammanhang 

där handledaren kan följa elevens framsteg samt verifiera elevens kunskapsutveckling.  

I analyser av betygsresultat framkommer att elever som har betyget F i yrkeskurser sedan tidigare läsår givits 

möjlighet till prövning under läsåret i högre grad än tidigare. Genom detta arbete har fler elever än tidigare år 

avslutat sin gymnasieutbildning med yrkesexamen, en ökning om 9 procentenheter.  

Skolenhetens utvecklingsorganisation, med vårt fokus på det kollegiala lärandet inom våra utvecklingsområden, 

har under läsåret fungerat tillfredsställande. I UU kan utläsas att elevers upplevelse gällande lärares information 

och feedback gällande bedömning och betygssättning har ökat från 55-64% till 75-55% vilket är positivt. Frågor 

inom området som berördes i UU är bland annat; information till elever om hur det går i kursen och lärares 

feedback så att elever förstår hur de kan bli bättre samt information om hur bedömningar görs och betyg sätts. 
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I samtal och utvärderingar med skolans personal upplevs det kollegiala arbetet, mot bland annat gemensamma 

riktlinjer, tolkningar och förhållningssätt, som positivt där man ser att den egna förståelsen för uppdraget ökat 

och att vi med samlade krafter kan nå ökad kvalitet i verksamheten. 

 

Slutsatser  

Det utvecklingsarbete som påbörjats läsåret 20/21 ska fortsätta kommande läsår i syfte att ytterligare öka 

kvaliteten i verksamheten för våra elevers bästa. Vi siktar på att skapa en stabilitet med långsiktiga mål och därav 

görs inga större förändringar rent organisatoriskt. Vi bör dock fokusera på att i tätare grad återkoppla till elever 

och vårdnadshavare om hur det går i respektive kurs, med ett särskilt fokus på att säkerställa dokumentation i 

kursmatriser. Ytterligare ett arbete som ligger framför oss är att forma undervisningen på ett sådant sätt så att 

samtliga elever kan bedömas mer varierat än idag.  

 

Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

I elevhälsoteamet (EHT) för Framtidsgymnasiet Stockholm ingår skolsköterska, kurator, specialpedagog, rektor 

och biträdande rektor. Skolläkare och skolpsykolog har konsultationsuppdrag vid behov och deltar i minst ett 

elevhälsoteam-möte per termin. Studie- och yrkesvägledare deltar i elevhälsoarbetet, främst genom enskild 

vägledning gällande val av studier, men också gällande APL och eftergymnasiala studier. EHT håller veckovisa 

möten där fokus under läsåret gällande det främjande och förebyggande arbetet handlat om lärmiljöer, trygghet 

och studiero, bemötande och relationsbyggande samt hushållsekonomi och samhällsansvar. EHT har även 

deltagit i de veckovisa arbetslagsmöten för en ökad och kontinuerlig kommunikation mellan lärare och EHT i 

syfte att öka kvaliteten i undervisningen på grupp- och individnivå. Specialpedagog har hållit i veckovisa 

elevavstämningar, där respektive programinriktning haft en avstämning var tredje vecka. Dessa har utförts på 

två sätt; under höstterminen har samtliga undervisande lärare deltagit, medan under vårterminen har det delats 

in enligt arbetslagen där mentorerna fått överlämning av undervisande lärare. Vidare har specialpedagog 

ansvarat för kartläggning, utredning gällande särskilt stöd samt upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram. 

Utöver specialpedagogiska insatser har specialpedagog ett IKT-ansvar och upprättat digitala klassrum med 

pedagogiskt stödmaterial. Specialpedagog har också genomfört klassvisa lektionsobservationer i början av 

läsåret i syfte att kartlägga undervisningens kvalitet.  

Skolsköterska har samverkat med lärare i naturkunskap i sex- och samlevnadsundervisningen, specifikt gällande 

säker sex och samtyckeslagen och gällande hushållsekonomi samverkat med lärare i samhällskunskap. 

Föreläsningar, workshops och genomgångar av rutiner osv gällande kränkande behandling, extra anpassningar 

och NPF har skett i kollegiet kontinuerligt under läsåret, under ledning av EHT. Samtliga insatser syftar till att 
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främja och förebygga elevers skol- och sociala situation. Övrigt har en stor del av EHT´s arbete har riktats till 

insatser för enskilda elever då flera av skolornas elever har en otrygg livssituation. Under läsåret har Praktiska 

Gymnasiet Stockholm Bromma haft ett samarbete med Stockholms universitet där elever givits möjlighet till 

samtalsstöd med psykologstudenter vilket uppskattats av skolans elever. 

Frånvaroanmälan tas emot av skolenheternas IM-ansvarig, biträdande rektor eller studie- yrkesvägledare/admin 

i syfte att skapa kontakt med frånvarande elev i syfte att kartlägga frånvaron. Rektor har ett särskilt övergripande 

ansvar gällande uppföljning av elevers frånvaro och delger kollegiet frånvarostatistik varannan vecka. Vidare 

utredning och uppföljning gällande frånvaro för enskild elev ansvarar mentor för, med stöd från elevhälsan. 

Under perioden med fjärrundervisning har även skolsköterska, specialpedagog och kurator följt upp elevers 

frånvaro i syfte att inte tappa eleven. 

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Enligt skolenkäten 20/21 skattar 85% av eleverna att de känner sig trygga i skolan, vilket är en betydande ökning 

(+15 procentenheter) i jämförelse med föregående läsår och 80% av eleverna anser att lärare ingriper om någon 

blir illa behandlad vilket är en ökning om 9 procentenheter. Vi kan se en förbättring på frågan om eleverna 

behandlar varandra väl, en ökning från 69% till 76%. Gällande upplevd studiero anser 55% av eleverna att det är 

det, en minskning om 7 procentenheter och 80% (ökning om 6 procentenheter) av eleverna att läraren är bra 

på att skapa arbetsro (UU). När eleverna svarade på frågan om hur nöjda de är med sin skola i helhet svarade 

55% att de är det, jämfört med året innan där endast 49% var det. Detta är i nivå med resultatet på frågan om 

eleverna kan rekommendera sin skola 53%, en ökning med 4 procentenheter. 

Dessa resultat speglar ovanstående svar då trygghet, studiemiljö, hur man blir behandlad osv bidrar till elevernas 

känsla av att vara nöjda med sitt val av skola. På frågan om trivsel svarar däremot fler att de trivs på skolan än 

att de är nöjda med skolan. 71% av eleverna trivs på Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma (+3 

procentenheter). Vid enkätfrågor kring APL svarade 67% att de är nöjda (-2 procentenheter) och om de känner 

sig trygga på APL, 76% (-11 procentenheter). Att resultaten minskat gällande nöjdhet och trygghet på APL beror 

på, vilket framkommer i samtal med elever, att flera som saknat APL-plats har fyllt i att det inte är nöjda eller 

trygga med sin APL på grund av avsaknad av APL-plats. Därav kan vi dra slutsatsen att merparten av de elever 

som haft APL är trygga och nöjda med APL. I undervisningsutvärdering (UU) framkommer att 82% av eleverna 

upplever att de får det stöd och den hjälp de behöver i undervisningen vilket är en ökning om 12 procentenheter 

från föregående läsår. Den totala närvaron har ökat med 14 procentenheter under läsåret vilket är ett resultat 

av att fler elever trivs, känner sig trygga och sedda.  

 

Skolsköterska har genomfört hälsosamtal med samtliga elever i årskurs 1, med prioritering att hinna med så 

många som möjligt under höstterminen i syfte att ha möjlighet till beredskap för annat EHT-arbete om skolan 

skulle öka fjärrundervisningen, vilket blev verklighet i december -20. Detta gjorde det möjligt för skolsköterska 

att ha utrymme för ökad uppföljning av frånvaro och enskilda elevärenden vilket vi bedömer gynnat elevers 
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lärande. Under hälsosamtalen har det framkommit att, precis som i skolenkäten, vissa elever upplever brister i 

studiero. Detta pga egna problem med koncentration och/eller med störande moment i klassrummet. Gällande 

området trygghet däremot, så upplever eleverna även detta år, att skolan är en säker plats där det inte finns 

någon form av diskriminering eller utsatthet i lokalerna (mellan elever eller mellan elever och personal. Precis 

som året innan har många elever sömnsvårigheter som beror på stress, oro eller liknande. Stressen är i vissa fall 

skolrelaterad men ofta är det andra fysiska eller psykosociala faktorer som spelar in. Stillasittandet är också en 

stor faktor som ligger bakom sömnsvårigheterna. Precis som förra året hoppar de flesta elever över frukost så 

deras första mål mat blir oftast skollunchen. På frågor om elevers generella mående i livet svarar de flesta att de 

mår ganska bra eller bra och merparten har någon vuxen att prata med.  

 

Klassrumsobservationer tillsammans med närvarostatistik och föregående läsårs betygs- och enkätresultat gav 

elevhälsan en god bild av vilka insatser som sågs som nödvändiga för att öka kvaliteten i undervisningen på 

grupp- och individnivå. Elevavstämningar, som syftat till att systematisera skolenhetens och mentors 

uppföljningsarbete, samt vara ett pedagogiskt forum där elevers studier och lärares pedagogiska dilemman stått 

i fokus, har också varit ett viktigt forum för att fånga upp stödbehov hos lärare. Elevhälsans delaktighet i 

arbetslagens utvecklings- och uppföljningsarbete har också varit givande i syfte att fånga upp och stödja lärare 

och mentorer. Utifrån detta som underlag har elevhälsans arbete i syfte att öka systematiken, kvaliteten i 

undervisningen och det kollegiala lärandet på skolenheten fokuserat extra på skolans ansvar gällande extra 

anpassningar och särskilt stöd, samt undervisningskvaliteten i stort. Exempelvis har elevhälsan presenterat 

verktyg och arbetssätt i kollegiet i form av föreläsningar och workshops gällande relationsskapande och 

samtalsteknik, inkludering och utveckling av anpassningar i undervisningen på gruppnivå. Ytterligare insatser har 

handlat om att öka lärares och övrig personals förståelse och kunskap kring neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) där workshops i bland annat lektionsdesign och inventering av skolenhetens 

lärmiljö genomförts. Specialpedagog har också upprättat digitalt klassrum med pedagogiskt stödmaterial för 

utveckling av lärarrollen, undervisningen och digital kompetens. Kontinuerlig uppföljning av närvaro och 

utredning av frånvaro är ytterligare ett arbete som elevhälsan haft ett särskilt ansvar för under läsåret.  

 

Sammantaget kan vi se att skolenhetens hälsofrämjande och förebyggande arbete givit resultat i positiv riktning. 

Tidigare identifierade brister har förbättrats på ett generellt plan, där flera olika insatser varit bidragande orsaker 

och vi kan här inte avgöra om den ena insatsen varit mer gynnsam än någon annan, utan vår analys är att det 

utvecklingsarbetet i ett vitt perspektiv som gjort skillnad.  

 

Slutsatser  

Det utvecklingsarbete som påbörjats under läsåret ska fortsätta kommande läsår i syfte att ytterligare öka 

kvaliteten i verksamheten för våra elevers bästa. Även om betygs- och enkätresultat visar på en positiv utveckling 

så kan vi utläsa att områden som studiero, hjälp och stöd samt värdegrund bör prioriteras nästkommande läsår 

för att bland annat öka elevers trivsel, med målet att de i högre grad kan tillgodose sig kunskaper, normer och 
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värden i utbildningen. Vi bör också prioritera elevers mående och hälsa då flera elever vittnar om brister i sömn 

och kost. Ett led i det arbetet kan vara att erbjuda elever frukost eller mellanmål samt nyttja mentorstid i högre 

grad till arbete gällande mående, normer och värden.  

 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 

Organisering av APL 

Under läsåret har yrkeslärare på respektive programinriktning ansvarat för anskaffning av APL-platser samt 

riskbedömning, besök, uppföljning och trepartssamtal med handledare och elev gällande bedömning. 

Yrkeslärares kontakter i branschen är A och O gällande anskaffning och kvalitetssäkring. Ett rektorsbeslut med 

fördelning av kurser och omfattning skrivs för varje enskild elev och följer utbildningskontraktet. Det finns även 

en generell fördelning för varje program och inriktning vilken beslutas av rektor i samråd med huvudman inför 

start av utbildning. Vilka moment som eleven förväntas genomföra på APL ska kontinuerligt följas upp av 

undervisande lärare. De moment som inte genomförs på APL tillser yrkeslärare att elever genomför på skolan 

inom ramen för schemalagd undervisning. Elever som inte får APL får APL-liknande verksamhet i skolan under 

respektive APL-period, där undervisningen är så autentiskt som möjligt. Detta ställer höga krav på yrkeslärares 

flexibilitet och anpassning för varje enskild elev. Skolenhetens yrkeslärare samverkar kontinuerligt i syfte att 

utveckla kvaliteten gällande APL i stort och samverkan bidrar också till att utöka skolenhetens kontaktnät 

gällande anskaffning av APL-platser.  

 

APL-företagens handledare informeras väl gällande sitt uppdrag av ansvarig yrkeslärare, och uppmanas att 

genomföra Skolverkets handledarutbildning för kvalitetssäkring gällande handledarkompetens. Vad gäller 

kontakt med branschen för utveckling av utbildningen och elevernas förutsättningar sker detta främst genom 

dialog mellan yrkeslärare och APL-företag. Respektive yrkeslärare ansvarar för att tillse att programråd hålles en 

gång per termin. 

 

Digitala hjälpmedel som LoopMe bidrar till effektivitet och främst rättssäkerhet, då yrkeslärare kan ha daglig 

kontakt med elever på APL, dels för närvaro men framförallt för bedömning. På så sätt pågår formativ 

bedömning kontinuerligt och eleven får direkt feedback av undervisande lärare. Då eleven och läraren håller 

kontinuerlig dialog på APL och avstämning i skolan bidrar detta, tillsammans med att flertalet moment 

återkommer i olika kurser, till att förståelse för examensmålen och utbildningen i sin helhet ökas. 

 

Utvärdering av APL 

Matchning av elev och APL-plats är av vikt för att eleven ska få en så trygg, kvalitativ och lärorik utbildning som 

möjligt. Här är yrkeslärares kontaktnät i branschen och relation till eleverna av stor betydelse. Utvärderingar 



20 

visar att 67% av eleverna är missnöjda med sin APL och flera elever på VF har inte givits möjlighet till APL alls 

under sin gymnasietid vilket är bristfälligt. Minst nöjda är elever på fastighetsinriktningen, med störst andel 

missnöjda i åk 2. Generellt har det varit ett utmanande arbete att hitta platser och motivera vissa elever till APL, 

främst elever på nationellt program. I VVS-branschen har vi tyvärr haft kontakt med flera företag som är mindre 

positivt inställda till att ta emot elever med utländskt bakgrund, vilket också branschorganisationen vittnar om, 

som gjort det extra svårt. Covid -19 har påverkat arbetet med anskaffning av fler APL-platser negativt och flera 

elever har också tappat sina APL-platser då företagen dels fått färre uppdrag men också genom restriktioner 

som gjort att elever inte haft möjlighet att följa handledares dagliga arbete.  

 

Skolenheten har under läsåret tagit fram rutiner för anskaffning, förberedelser inför APL och trepartssamtal. Vi 

bedömer att verktyg som LoopMe givit positiv effekt gällande bedömning av elevens kunskaper kopplat till APL 

då vi genom detta ökat omfattningen av bedömningsunderlag. Samtlig personal har genomfört Skolverkets 

handledarutbildning och skolenhetens yrkeslärare genomfört repetitionsutbildning i det digitala lärverktyget 

LoopMe. Inga formella programråd har genomförts under läsåret som tidigare, dock har yrkeslärare på VVS- och 

fastighetsprogrammet samverkat med branschen på ett informellt plan i samband med anskaffning och 

uppföljning APL i syfte att utveckla kvaliteten i utbildningen. Elever på VF har genomfört studiebesök på bland 

annat värmeverk och branschorganisationen har föreläst om yrket, arbetsvillkor och arbetsmiljö.  

 

Vad gäller närvaro på skolnivå kan vi inte se skillnader på APL eller skoldagar, vilket är positivt. De elever som 

har APL är mycket nöjda med handledare och sin lärprocess på APL vilket ökar motivationen också i arbetet på 

skolan, både inom yrkes- som gymnasiegemensamma ämnen. Vi kan inte heller se någon skillnad gällande 

nöjdhet, trygghet eller närvaro mellan pojkar och flickor.  

 

Vid Skolinspektionens riktade tillsyn hos Framtidsgymnasiet Stockholm VT 21, framgår av beslut att skolenheten 

följer författningarnas krav. Dock framkommer i uppföljningssamtal med Skolinspektionen att de identifierat 

liknande utvecklingsbehov som vi själva gällande elevers arbetsplatsförlagda lärande (APL) som under läsåret till 

viss del uteblivit med anledning av Covid-19.  

 

Slutsatser 

Skolenheten ska möjliggöra för fler elever att genomföra APL och tillse att APL möter kunskapskrav för pågående 

kurser och utbildningens examensmål. Vi ska också arbeta med ämnesintegrering i syfte att öka elevers 

helhetsförståelse för utbildningen, och i viss mån fördela kurser inom gymnasiegemensamma ämnen (GG) på 

APL. Samverkan yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare (SYV) ska utökas där SYV kan vara ett stöd i arbetet 

att förbereda eleverna inför APL. SYV och elevstödjare ska också stötta upp i arbetet gällande 

praktikplatsanskaffning till elever på yrkesintroduktion (IMY) för att bättre möta elevens förutsättningar och 

behov mot anställningsbarhet. Det gör också att yrkeslärare ges möjlighet att koncentrera sitt arbete till APL. 
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Det är också viktigt att vi, tillsammans med näringslivet, tar ett gemensamt samhällsansvar att tillgodose 

framtidens arbetskraft inom rådande bristyrken. Här krävs ett målinriktat arbete främst gällande integration och 

jämställdhet vilket Byggnads rapport “En värld för män och inga andra” vittnar om. Vidare ska skolenheten också 

verka för möjligheten till gymnasial lärlingsanställning vilket höjer statusen på lärlingsutbildning i både inom 

skola som i arbetslivet.  

 

Under perioden med fjärrundervisning har flera fördelar upptäckts, bland annat digitala trepartssamtal. 

Handledare som befinner långt geografiskt från vår verksamhet och/eller har ont om tid för ett fysiskt möte kan 

erbjudas digitalt trepartssamtal i syfte att öka effektiviteten och samtidigt bibehålla kvaliteten för att ge elever 

en rättvis bedömning av kunskapsinhämtning på APL vilket vi fortsatt bör nyttja.   

 

Studie- och yrkesvägledning (SYV) 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

Under läsåret har Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma tillsammans med Framtidsgymnasiet Stockholm 

anlitat en SYV/administratör med kombinerad tjänst på 100% (40 % SYV och 60 % administratör). Tjänsten 

anlitades via AcadeMedia vägledning vilket innebär att SYV har ett stort kontaktnätverk och kollegor inom 

koncernen som tillsammans veckovis har planerat och genomfört insatser på skolor. I början av läsåret har den 

större del av arbetstiden gått till kartläggning, vägledning och lotsning av elever som gjort felval och önskat 

annan utbildning. SYV är även involverad i överlämningar från grundskola, skolslussen samt hemkommuner. 

Skolenhetens studie- och yrkesvägledning har planerats utifrån ett årshjul framtagen av Academedia vägledning 

för att tillgodose samtliga delar, både i vid och snäv bemärkelse, vilket innebär att SYV har arbetat med 

vägledning både individuellt som i grupp, exempelvis genom att informera elever kring APL, individuella val 

vidarestudier och frågor rörande arbetsmarknaden. 

Studie- och yrkesvägledaren har i början av läsåret endast varit delaktig i EHT vid behov i syfte att vara mer 

tillgänglig för eleverna och korrigera felaktiga studieplaner, för att i slutet av vårterminen ingå i EHT, främst av 

den anledning att SYV/admin har hand om skolenhetens frånvarotelefon. 

 

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

En kombinerad tjänst om 100% (SYV och administratör) skapar en flexibilitet i främst SYV-arbetet och vi har i 

större utsträckning än tidigare läsår erbjudit samtliga elever vägledning fysiskt på plats. Det skapar också 

flexibilitet gällande vägledning på gruppnivå då vi inte behövt schemabryta lektioner utan haft möjlighet att 

nyttja respektive klass mentorstid.  
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I samband med HT-20´s slut avslutade SYV/admin sin tjänst och nyrektytering skedde först i slutet av februari 

månad, då också via AcadeMedia vägledning. Detta tillsammans med restriktioner gällande Covid -19 gjorde att 

vi tappade fart med planerade insatser på grupp- och skolnivå. Dock fortlöpte SYV-arbetet på individnivå genom 

biträdande rektors och rektors försorg. Tyvärr stannade nya SYV/admin kvar i endast tre månader innan 

uppsägning. Glädjande dock att skolenheten på egen hand återrekryterade tidigare SYV/admin som påbörjade 

sin tjänst igen i maj månad vilket är givande för verksamhetens utvecklingsarbete.  

Att SYV ingått i EHT ser vi som en styrka då SYV bidragit med information gällande elevers studie-, hem- och 

sociala situation vilket ökat systematiken att utreda elevers frånvaro och följa upp olika insatser. Vissa processer 

har snabbats på då SYV kunnat ge och få direktinformation från övriga i elevhälsan, mentor och vårdnadshavare 

vilket gynnat elevers situation.  

Med anledning av personalomsättning inom SYV har skolenheten tappat fart i kartläggnings- och 

utvecklingsarbetet  gällande studie- och yrkesvägledningarbetet i vid bemärkelse. Genom APL, studiebesök, 

information från branschorganisationer och undervisning får elever idag kunskaper och färdigheter till viss del, 

som underlag för att öka sin självkännedom och kunna fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Vi saknar 

dock en systematik i det arbetet vilket vi bör utveckla under nästkommande läsår.  

 

Slutsatser 

Till nästa läsår bör delar av skolans studie- och yrkesvägledning tydliggöras, bland annat inom det vida 

perspektivet där elever idag inte reflekterar över det. Exempelvis inom undervisning som berör arbetslivet, 

utbildningsinformation, aktiviteter för att utveckla elevernas självkännedom samt information till elever om 

olika karriärvägar inom respektive program och yrkeslärares kopplingar till arbetslivet/APL i undervisningen. Att 

kartlägga personalens kunskaper och förståelse för hur kön samt social och kulturell bakgrund påverkar 

elevernas studie- och yrkesval samt kunskaper om hur elevernas föreställningar om utbildningar och yrken, kan 

vara en start i detta arbete i syfte att se var vi framåt behöver lägga fokus.   

SYV bör fortsatt ingå i skolenhetens EHT och kan tillsammans med övriga i EHT samverka på ett mer strukturerat 

sätt för att öka det främjande och förebyggande arbetet. Det kan exempelvis vara insatser rörande 

studiemotivation, förberedelser inför APL och fortsatta vägval efter gymnasiet. Genom att SYV ingår i EHT kan 

också få en snabbare arbetsgång gällande enskilda elevärenden och behov av insatser på gruppnivå för elever 

på IM.   

5. Sammanfattning och fokus framöver 
Det utvecklingsarbete som påbörjats under läsåret på Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma visar resultat i 

rätt riktning där samtliga områden inom undervisningsutvärdering (UU) ökat. Det är fler elever som upplever att 

de får stöd vid behov, en varierad undervisning och möjlighet att påverka samt att de anser att lärare är bra på 
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att ge feedback och återkoppling, att skapa studiero och informera om hur bedömning gör och betyg sätts. Detta 

återspeglar sig i högre närvaro, ökad trivsel och trygghet samt högre examensgrad och genomsnittliga 

betygspoäng vilket är glädjande. Personalen trivs bättre på sin arbetsplats och upplever verksamheten som mer 

strukturerad och transparent, och med ett informationsflöde som tryggar verksamheten. Vidare anser 

merparten av skolenhetens personal att de mötesforum som organiserats i syfte att utveckla undervisning, 

normer och värden genom ett kollegialt lärande har varit givande. Den tidigare höga personalomsättningen har 

avstannat och inför kommande läsår står vi endast inför någon enstaka rekrytering vilket vi ser som en styrka 

för stabilitet och effektivitet med målet att skapa och bibehålla en kvalitets- och rättssäker yrkesutbildning.  

Som ett led i arbetet att utveckla verksamheten till en kvalitativ och rättssäker utbildning har skolenheten, efter 

analys av resultat, beslutat att fokusera på följande områden under nästkommande läsår: APL/praktik och 

återkoppling i undervisningen i kollegiet tillsammans med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom 

ramen för Samverkan för bästa skola, Skolverket. Vi ska också arbeta med att utöka och utveckla samverkan för 

ämnesintegrering och vägledningsuppdraget i vid bemärkelse. Vid analys av egen undervisning och enskilt 

samtal med rektor har ytterligare tre områden inom kollegiet identifierats; värdegrund, motivation och variation 

- här skapas tre arbetsgrupper vilka ska verka för en ökad kvalitet inom valt område. Önskvärt är också att 

komma igång med samverkan med andra skolenheter inom Praktiskas Gymnasieområde inom bedömning och 

betygssättning. Andra områden där kvaliteten bör öka är inom introduktionsprogram, där vi på ett bättre sätt 

än idag kartlägger, genomför och följer upp IM-elevers utbildning. Elevhälsan ska integreras ytterligare i 

arbetslag och fokusera på det främjande och förebyggande arbetet gällande mående och hälsa i syfte att öka 

måluppfyllelsen. På huvudmannanivå har området närvaro identifierats som ett utvecklingsområde för 

Praktiskas Gymnasieområde vilket är något som skolenheten framgent ska verka för. Vi bedömer att ovan 

utvecklingsarbete inom bland annat APL, återkoppling, värdegrund, motivation och variation bidrar till en ökad 

närvaro, vilket är en viktig faktor för att våra elever ska lyckas. Närvaro kommer som tidigare att följas upp 

särskilt. 

Inför kommande läsår slås Framtidsgymnasiet och Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma samman till en 

skolenhet och verkar under namnet Praktiska Gymnasiet Bromma, med Praktiska Utbildning AB som huvudman 

och AcadeMedia som fortsatt ägare.  

 

Vi strävar efter en skolkultur som präglas av samsyn, gemenskap och målfokuserat arbete för 

den bästa yrkesutbildningen! 
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6. Grundfakta 

Om Praktiska 

Huvudman för Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma är Praktiska Skolor AB, som är en del av AcadeMedia.  

 Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma och övriga skolor inom Praktiska bedriver gymnasieutbildningar inom 
alla de nationella yrkesprogrammen samt gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Praktiska hade läsåret 2020/2021 33 skolor runt om i Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Under läsåret 
2020/2021 var det 6600 elever som studerade på våra skolor.  

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella 
programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.  

 

Om Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 

Restaurang- och livsmedel Kök och servering 6 2 5 

VVS- och fastighet VVS 13 11 12 

VVS- och fastighet Fastighet 0 3 5 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

Programinriktat val Mot Restaurang- och livsmedel 1 0 6 

Programinriktat val Mot VVS- och fastighet 3 3 0 

Yrkesintroduktion Mot Restaurang- och livsmedel 7 1 3 

Yrkesintroduktion Mot VVS- och fastighet 5 1 0 

 

Socioekonomisk bakgrund*  

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 13% 24% 49% 

2020/2021 13% 33% 42% 

(*variabler som enligt forskning har stor påverkan på elevers skolresultat) 
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Personal 

Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma och Framtidsgymnasiet Stockholm har under läsåret 2020/2021 haft 

gemensam personalstyrka. Skolledningen på båda skolenheterna har bestått av; 1.0 rektor, 1.0 biträdande 

rektor, 0.6 administratör. Inom elevhälsan har båda skolenheterna haft  2.45 tjänster (0.75 skolsköterska, 0.6 

kurator, 0.7 specialpedagog, 0.4 SYV. Skolläkare och skolpsykolog konsultarvode vid behov). Övrig personal, 

studiehandledare totalt 0.2. Lärare Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma totalt; 5.3, fördelat på 2.5 

yrkeslärare och 2.8 lärare i gymnasiegemensamma ämnen. Av skolenhetens yrkeslärare har 3 lärarlegitimation, 

1 läser VAL , 0,5 yrkeslärare har genomfört PiL under tidigare läsår. Gällande lärare i gymnasiegemensamma 

ämnen har 1.7 lärare legitimation och 1.1 saknar (0.3 avslutar sin lärarutbildning HT 21). 

Skolenheten nyrekryterade totalt 0.8 lärare i samband med läsårets start. Specialpedagog och administratör/SYV 

anställdes också i samband med läsårets start och rektor påbörjade sin anställning i slutet av förra läsåret. 

Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma har haft två förstelärare under läsåret vilka samarbetat med en 

förstelärare på Framtidsgymnasiet Stockholm.  

Samtlig personal har genomfört Skolverkets handledarutbildning och AcadeMedias webbutbildning GDPR. 

Skolenhetens yrkeslärare har fått fördjupad fortbildning i det digitala lärverktyget LoopMe. En yrkeslärare har 

har pågående VAL-utbildning för att under nästkommande läsår erhålla lärarlegitimation.  

 

Organisation och arbetsformer   

Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma har läsåret 2020/2021 påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans 

Framtidsgymnasiet Stockholm, i syfte att vara väl förberedda inför den sammanslagning som sker augusti -21. 

Skolenheterna leds av en och samma skolledning där också elevhälsa, SYV/administratör och merparten av 

lärare tjänstgör. Detta har stärkt utvecklingsarbetet då de båda verksamheterna delat på heltidstjänster vilket 

givit  vinster i effektivitet och kvalitet.  

Skolenheterna har en gemensam ledningsgrupp där förstelärare, tillika arbetslagsledare, biträdande rektor och 

rektor ingår. Ledningsgruppen har veckovisa möten med identifierade utvecklingsområden i fokus. Vidare finns 

tre arbetslag där både GG-lärare, yrkeslärare och representant från elevhälsan ingår. Arbetslagen har till uppgift 

att driva skolans utvecklingsarbete genom ett kollegialt lärande samt följa upp elevers skol- och sociala situation. 

Arbetslagen har också vid ett några tillfällen fungerat som lärteam med pedagogiska dilemman i fokus. 

Ytterligare två arbetslag är verksamma; fördelat på yrkeslärare i ett och GG-lärare i det andra. Här har innehåll 

för utvecklingsarbete skiljt sig åt - yrkeslärare har samverkat gällande årskursplanering och  APL, medan GG-

lärare samverkat inom flera delar gällande undervisning, bland annat lärarledarskap. Förutom arbetslag samlas 

hela kollegiet kontinuerligt i syfte att starta upp, följa upp och analysera lärdomar och resultat inom ett område 

som som berörs/berörts i arbetslagen. Tiden för kollegium har också nyttjats till föreläsningar, workshops och 

genomgångar av regelverk. Informationsmöte om skolans kalendarium och operativa delar sker en gång per 

vecka där också all personal deltar. Elevhälsan håller veckovisa möten med främjande och förebyggande arbete 
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kopplat till skolenhetens utvecklingsområden i fokus och elevavstämningar sker kontinuerligt under ledning av 

specialpedagog vilket fungerar som uppföljning av enskilda elever, men är också ett forum för samtal och 

diskussioner om pedagogiska utmaningar på individ- och gruppnivå.  

Framtidsgymnasiet Stockholm påbörjade läsåret 19/20 Samverkan för bästa skola, Skolverket där samtlig 

personal från Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma deltar. Samverkan för bästa skola syftar till att stärka 

utbildningen kvalitet. Innevarande läsår har en åtgärdsplan upprättats och utifrån den har forskare från Karlstads 

universitet med olika dialogmetoder och stöd startat upp föreläsnings- och lärgruppsdialoger i syfte att förbättra 

vårt arbetssätt gällande kollegialt lärande och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ledningsgruppen och 

representant från huvudman har fungerat som processgrupp med ett särskilt ansvar att implementera metoder 

i skolans processer och följa upp åtgärdsplan och skolans resultat. Kollegiet har deltagit i föreläsningsserier inom 

våra två identifierade utvecklingsområden och två representanter från varje arbetslag (en GG-lärare och en 

yrkeslärare) har deltagit i två föreläsningar gällande yrkeskultur. Projektet fortlöper under de två kommande 

läsåren, då under nya skolenhetens namn; Praktiska Gymnasiet Bromma. 
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Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Bromma



Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program. 

Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga 
betygspoängen. 

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis 
med omfattningen minst 2500 poäng). Observera att betygspoängen för elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett 
”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en gymnasieexamen. 
En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en 
yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen. 

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för 
examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 
2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Andel elever med examen



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Avgångselever - examensgrad



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Avgångselever - GBP



Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer skolan/huvudmannen upp hur betygen är fördelade och 
kan därav dra slutsatser kring;

• övergripande måluppfyllelse utifrån andelen minst godkända betyg (A-E) och andelen icke godkända betyg (F)

• hur väl skolan/huvudmannen lyckas med att få eleverna att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål (andelen högre betyg 
C-A)

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

• huruvida  skolan/huvudmannen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra att icke godkända elever når de kunskapskrav som minst
ska nås (omläsning av kurser, anordnande av prövningar, lovskola etc.)

Betygsfördelning



Betygsfördelning



Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.  

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som 
angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning

Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen (oktober) i en 
verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.

Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%). 

Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beskriva olika händelser/situationer. 

Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det målinriktade arbetet mot 
kränkande behandling.

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning







Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet (huvudman) också har 
möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som 
angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning (Undervisning)

Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam undervisningsutvärdering 
och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i läroplanen ("Läraren ska" [...]).  Eleverna anger på en 
skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-
10. 

Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på skolan, samt 
diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Undervisningsutvärdering



Undervisningsutvärdering





Indikatorer: Attraktivitet



Arbetsplatsförlagt lärande
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