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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2020/2021

Läsåret 2020/2021 har innehållit närundervisning och fjärrundervisning om vartannat på grund av den

pandemi vi upplevt i samhället. Det har varit utmanande att stå redo för snabba förändringar och den logistik

och planering som krävs för att det ska bli hanterbart. I och med den digitala satsning vi gjorde tidigt första

terminen har vi haft goda förutsättningar att faktiskt kunna bedriva undervisningen på distans på ett bra sätt.

Personalgruppen har varit sammansvetsat och vi har inte haft någon större personalomsättning. Vi har fått

igång rutiner och systematiskt arbete där alla är med på samma tåg.

Vi har haft ytterst få avhopp bland elever under läsåret. Vi har nått högre måluppfyllelse, högre grad av trivsel

bland elever och lärare som är stolta och kan rekommendera sin arbetsplats. En utmaning har varit att skapa

studiero i våra lokaler, även om majoriteten av eleverna upplevde studiero vid årets elevundersökning så var

det en liten höjning med missnöje från föregående år. Detta kan möjligen förklaras med att vi ökat i elevantal

och inte har tillräckligt stora studieytor utanför de ordinarie klassrummen. Något som vi sett över under året

och korrigerat genom att utöka skolans lokaler och gjort ett riktigt ansiktslyft i de befintliga.

Då föregående läsår innebar en hel del förändringar har vi i år satsat på att bevara, befästa och vårda. Något

som vi hoppas kommer att genomsyra även kommande läsår. Vi ska stå för trygghet, kvalité och framtidstro.

Linnea Fahlström
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell

Inom Praktiska vilar det systematiska kvalitetsarbetet på vår gemensamma modell för kvalitetsledning 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 värdegrunds-kartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår plan

mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering

● två undervisnings-utvärderingar (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). Uppgifter om betyg 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 enhetsnivå har vi till att börja med organiserat vår gemensamma mötestid enligt ett löpande hjul, där rektor,

elevhälsa och förstelärare har fått ett eget dedikerat möte i månaden, och det fjärde mötet i månaden är ett s.k

samverkansmöte, där kollegiet styr innehåll och agenda, och där vi kan arbeta mer övergripande med sådant

som inte faller inom ramen för övriga veckomöten (rektor, EHT, förstelärare). Varje möte dokumenteras i form

av inspelning alternativt skrivet protokoll som kollegiet har tillgång till i efterhand. Denna uppdelning har

överlag fungerat väldigt bra, men i och med krav som uppkommit från folkhälsomyndigheten, koncernen eller

regionen har vi fått frångå detta schema vid ett fåtal tillfällen, för att tillgodose aktuella behov, krav och

riktlinjer. Vi anser dock att organiseringen av veckomötena fungerat bra, och är något som vi ska ta tillvara på

inför nästa läsår. Med hjälp av denna mötesordning ser vi till att alla delar av vårt utvecklingsarbete får

schemalagt utrymme i vår agenda där all personal är tillgänglig samtidigt. Utöver dessa möten har vi även

analysseminarium, två gånger per termin. Under dessa har vi analyserat och utvärderat verksamhetens

fokusområden samt resultat av de insatser som genomförts. Eleverna görs delaktiga i arbetet genom att under

läsårets gång få besvara enkäter om hur de upplever verksamheten. Resultaten av enkäterna presenteras och

diskuteras klassvis tillsammans med mentorer, men också inom personalgruppen.

Vårt fokusområde rörande betyg och bedömning har i huvudsak bedrivits under veckomötena, under ledning

av förstelärare och rektor. Vi har anordnat seminarier, övningar och diskussioner rörande hur vi planerar,

genomför och bedömer elever i våra kurser. Syftet har även varit att skapa gemensamma rutiner kring

återkoppling och formativ bedömning till eleverna.

Även fokusområdet rörande IKT och IT har i huvudsak letts av förstelärare under dessa tillfällen. Där har fokus i

huvudsak legat på att utveckla en gemensam baskompetens för användandet av Google Classroom, samt

införandet av användandet av uppgifts- och kursmatriser som verktyg för summativ bedömning. Eftersom en

stor del av arbetet rörande IKT/IT har berört den summativa delen av betyg och bedömning, har vi kunnat

arbeta med båda fokusområdena simultant. Den långsiktiga planen för fokusområdet IKT/IT har hela tiden varit
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att hela kollegiet ska börja använda sig av dessa verktyg inför nästa läsår, men att de lärare som vill

uppmuntrats till att börja arbeta med detta redan i år.

5



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
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Andelen elever med gymnasieexamen fortsätter öka. Endast en elev som inte uppnådde sin examen, men som

går direkt ut i anställning via sin APL-plats. Genomsnittliga betygspoäng fortsätter att öka något, dock ligger vi

strax under rikssnittet. Vi ser ingen större skillnad mellan pojkar och flickor.

Samtliga elever

Antal F har minskat med flera procentenheter i totalen.

Elever på introduktionsprogram

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.

Normer och värden

Andelen elever som känner sig trygga i skolan fortsätter att öka, likadant gällande elevernas tro och vetskap om

att en lärare agerar och ingriper när någon blir illa behandlad på skolan. Den upplevda studieron har däremot

minskat något.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Skolan är fortfarande en relativt liten enhet vilket innebär att det är små undervisningsgrupper.

Undervisningsgrupperna möter då en liten skara lärare, vilket skapar kontinuitet och trygghet. Av de sex

program vi bedriver på skolan har två program utgjort en undervisningsgrupp i de gymnasiegemensamma

ämnena. Grupperna har varit bestående genom alla ämnen för att skapa trygghet.

Varje vecka under schemalagt arbetsplatsmöte diskuteras pedagogisk struktur och måluppfyllelse. I år har vi

utvecklat vårt s.k måluppfyllelse-dokument ytterligare, som vi valt att kalla MUD, som fungerar som en

utvecklad elev-avstämning men där vi även kan ta del av varandras anpassningar och på så sätt samverka

mellan lärare och ämnen. Ett annat syfte är att mentorerna kan ta del av resultat och status på ett

lättöverskådligt sätt och att insatser kan sättas in i god tid för elevens räkning. Vidare fungerar MUD:en som en

utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet på skolan, i form av ett levande dokument där elevernas

kunskapsutveckling följs under skolåret, både summativt och formativt.

Vi har fortsatt vårt arbete med GAFE (Google Apps for Education) främst med google classroom. Detta för att

verka i en elevanpassad och tillgänglig plattform som eleverna når oavsett vilken typ av digital enhet de arbetar

på. Detta gör det enkelt för eleven att följa vilka moment som ska genomföras under kursen och goda

förutsättningar för eleven att själv ta igen missade delar vid frånvarotillfällen. Föregående år skapades en ny

gemensam struktur vid uppstart av varje lektionspass oavsett ämne, för att tydliggöra lektionens start- och

sluttid, innehåll och syfte. Detta har fungerat olika bra vid olika ämnen, något vi ska arbeta vidare med

kommande år. Vi pratar om förslag till olika uppstartsrutiner beroende på teoretisk eller praktisk lektion, utifrån

vilken miljö undervisningen ska ske i. Syftet med detta är att eleven ska känna igen sig och känna kontinuitet

oavsett ämne. Start- och sluttid, syfte, agenda och eventuella kunskapskrav ska tydliggöras inför varje

lektionspass.

Varje vecka har GG-lärarna en timmes gemensam mötestid för pedagogisk diskussion och möjlighet till

infärgning och samverkan. Samma mötestid finns för yrkeslärare där de delar tankar och ideér kring APL-besök,

trepartssamtal och bedömning. Detta ska komma att struktureras ytterligare med hjälp av förstelärare

kommande termin.

I samband med läsårsstart kartläggs elevernas behov av särskilt stöd och följs upp kontinuerligt under läsåret.

Tidigt under hösttermin begär specialpedagogen in överlämningar från elevernas grundskolor för att förbereda

anpassningar i god tid.

I vårt arbete med Google Classroom som huvudsakligt pedagogiskt verktyg, har vi under året haft kontinuerlig

fortbildning och stöd i användandet av detta verktyg. De flesta lärare nyttjar i dagsläget Google Classroom för

sin undervisning. Däremot har vi avvaktat med med att avkräva vissa delar av användandet av Google

Classroom, då vi har behövt arbeta upp en grundkompetens inom verktygen under året. Inför nästa år kommer

alla lärare att arbeta med Google Classroom och Schoolsoft på samma sätt, enligt samma rutiner, då vi nu anser

att grundkompetens finns. Tanken är att Google Classroom ska vara den huvudsakliga

kommunikationsplattformen för undervisningen, där uppgifter distribueras, genomförs och lämnas in.

Arbetena ska sedan ges formativ feedback genom Google Classroom (i huvudsak genom direkta kommentarer i

elevernas inlämnade arbeten), medan den summativa bedömningen kommer att skötas genom Schoolsofts
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uppgifts- och kursmatriser. Vi kommer under läsårets uppstart ha ingående genomgångar med elever i hur de

ska nyttja dessa verktyg, och följa sin egen kunskapsutveckling formativt (Google Classroom) och summativt

(Schoolsoft). Förstelärare har även skapat genomgående användarinstruktioner utifrån våra överenskomna

rutiner för detta arbete. Under detta läsår tog vi beslut om att förse varje enskild elev med en chromebook,

dels utifrån vårt digitala arbete där alla elever ska ha sitt arbetsmaterial molnbaserat men även utifrån den

osäkerhet kring pendlingen mellan när- och fjärrundervisning.

Specialpedagog och Förstelärare har även under året startat ett arbete med andra gemensamma rutiner i vår

undervisning, utöver de som gäller för GAFE och Schoolsoft. I huvudsak har detta varit framtagandet av en

uppgiftsmall, med tydliga instruktioner för hur vi lärare ska utforma våra uppgifter, och vad som ska vara med i

denna, såsom, utöver uppgiftsbeskrivning, även innehåller våra förväntningar på eleven, kunskapskrav, samt en

checklista som eleven ska gå igenom innan de lämnar in uppgiften, så att de inte missat något. Uppgiftsmallens

yttersta syfte är att skapa tydlighet och möjlighet för elever att med så lite stöd som möjligt förstå vad som ska

göras och hur det ska göras. Även detta har varit i startgroparna i år, men ska vara en utgångspunkt för alla

undervisande lärare inför nästa läsår. Däremot har vi sagt att den ska ses mer som en utgångspunkt, och om en

lärare har uppgifter från en bok, eller externt undervisningsprogram så kan undantag göras, om det fortfarande

kommer vara lika tydligt för eleven vad som ska göras, och hur det ska göras.

Samtliga sex program bedriver lärlingsutbildning och utifrån det uppstartsarbete matchar yrkesläraren

APL-plats med elev. Yrkesläraren ansvarar för en god introduktion och förbereder handledare på eventuella

stödbehov eleven kan ha. Under detta läsår har vi haft svårigheter med APL-platser, detta beror på pandemin

som drabbat vissa yrken mer än andra. Störst svårigheter har vi mött på bygg- och elprogrammet. Många

företag har varslat personal, varit rädda att ha med sig elever som har ett annat rörelsemönster på fritiden eller

platsbrist i bilar mm. Vi har dock under ett tidigt skede öppnat upp diskussion med flera företag om nya

samarbeten inför hösten -21. Ett steg i att anpassa sig till branschens tillstånd är att vi lagt möjligheten till att

bli lärling för just bygg- och elprogrammet till årskurs 2 istället för årskurs 1. Det ger oss större möjligheter att

förse eleverna med mycket kunskap innan de kommer ut på ett företag, och på så sätt anses vara en tillgång för

företagen i ett tidigare skede än innan. Vi hoppas och tror att detta kan leda till bättre matchning av elev och

företag samt större möjligheter till anställning.

Under året har vi även genomfört fortbildningar inom betyg och bedömning med fokus på validitet och

reliabilitet i bedömningssituationer. Denna kurs gjordes som en del i att utveckla vår samsyn och likvärdighet i

bedömningssituationer, och även som en utgångspunkt i hur vi ska förhålla oss till bedömning i

ämnesövergripande arbeten, och sambedömning. Under slutet av vårterminen har vi även genomfört

utbildningen Betyg och Bedömning - Gymnasieskolan genom Karlstad Universitet, för att säkra upp

grundkompetenser i hur vi planerar, genomför och bedömer eleverna utifrån ämnesplanerna (centralt innehåll,

ämnets syfte och kunskapskrav). Innehållet i dessa kurser har även varit till grund för flera gemensamma

seminarier, ledda av förstelärare, där vi presenterat, diskuterat och analyserat våra olika undervisningsmoment

och examineringar, samt hur vi bedömt dessa.

Inom ämnet svenska har elever som läst svenska 1 och svenska som andraspråk 1 ingått i samma

undervisningsgrupp, under året anställdes en dedikerad sva-lärare för att separera gruppen och skapa en bättre

undervisning för eleverna.

Utvärdering av undervisningen

Utifrån vår undervisningsutvärdering, som eleverna genomfört en gång på höstterminen, och en gång på

vårterminen, kan vi dra följande slutsatser.

Genomgående förbättringar på samtliga parametrar som undersökts, med ett marginellt undantag på frågan

“Läraren informerar mig om hur bedömningar görs och betyg sätts i kursen”, där resultatet i praktiken stått

stilla på 69% nöjdhet. Detta har varit ett väntat utfall, eftersom vi ägnat detta år att ta fram rutiner för hur
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detta ska göras mer effektivt, och framförallt tydligt för eleven. Under nästa läsår kommer samtliga lärare

arbeta efter nya rutiner för formativ och summativ feedback, utan undantag, och detta ska även tydliggöras för

eleverna. Förhoppningen är att det kommer vara tydligt för eleverna vart de hittar sina omdömen (summativa i

schoolsoft, formativa i classroom), samt hur vi bedömer eleverna (uppgiftsmall).

Studieron är en annan parameter som är värd att titta närmare på. Nöjdhetsgraden på denna var lägre under

höstterminen, och högre under vårterminen. Vi hade i ett tidigt skede problem med arbetsro på skolan på

grund av stora elevgrupper i åk 1 som hade svårigheter med att följa ordningsregler, och som andra elever på

skolan uttryckte som mycket problematiskt. Vi försökte åtgärda detta genom diskussioner och samtal med

dessa elevgrupper, för att förtydliga vikten av att följa våra ordningsregler. Men, under höstterminens andra

del, då Covid-19 pandemin gick in i ett allvarligare skede, gick skolan över till distansundervisning i hög grad,

vilket kan ytterligare förklara varför en förbättring skedde när frågan ställdes igen under vårterminen. När vi

sedan under vårterminens andra halva gjorde en successiv återkomst till på-plats undervisning, så upplevde vi

att eleverna som tidigare varit stökiga och haft svårt att följa ordningsregler, inte längre upplevdes som

problematiska, och våra åtgärder, i samband med att eleverna nu blivit mer bekväma i undervisningen, verkar

ha fungerat bra. En ytterligare åtgärd har varit att utöka lokalerna för att kunna hålla avstånd på ett bättre sätt

än tidigare, detta har gett effekt och det “stök” som funnits i uppehålls-ytorna har mer eller mindre upphört.

Klassråd och elevråd har inte fungerat särskilt väl under den tid eleverna hade fjärrundervisning. Elevrådets

ordförande har bollat ideér med personal och rektor inför höstens uppstart. Vi upplever att det finns ett

intresse och engagemang bland eleverna, men att stöttning i den praktiska biten så som mötestid och lokal kan

behöva stöttas upp.

I vårt arbete i att höja måluppfyllelsen och examensgrad på skolan skapade vi schemapositioner som var

avsedda för “studiestöd”, dessa positioner har främst använts för svenska, matte, engelska. Vi skapade även en

position i veckan avsedd för prövning, detta ledde till att eleven kunde prövas i moment och kurser i nära

anslutning till underkänt resultat istället för att vänta till ett bestämt datum i nästa termin. Idrott och hälsa har

varit ett ämne där vi tidigare haft låg måluppfyllelse, genom ett gediget arbete med många individuella

planeringar lyckades vi undvika ett flertal F i ämnet. Idrottsundervisningen har drabbats hårt av pandemin och

fjärrundervisning, många moment har skjutits på eller krävt en planering på detaljnivå med en hel del

idérikedom och fantasi.

Slutsatser

Utifrån vårt ökade arbete med användandet av ändamålsenliga rutiner för lärplattformar (Classroom,

Schoolsoft) anser vi att vi är redo att införa dessa rutiner som obligatoriska i vår undervisning. Vi har förberett

oss väl, och har nu tydliga ramar för hur undervisningen ska ordnas, både i undervisningssituationer, men även

i bedömningssituationer (formativ och summativ feedback)

De fortbildningar vi genomfört under året har lett till att vi upplever att lärarna på skolan känner sig mycket

säkrare i hur de ska förhålla sig till betyg och bedömning, vilket framkommit i de seminarier som vi genomfört

gällande betyg, bedömning, samsyn och likvärdighet. Dessa tillfällen har mottagits väl, och gett upphov till

konstruktiva diskussioner, samt att vi börjat få en god samsyn i hur undervisningsmoment ska planeras,

genomföras och bedömas på ett likvärdigt sätt, med hög reliabilitet och validitet. Detta arbete skulle kunnat

intensifieras än mer om inte covid-19 pandemin satt stopp för arbetet med auskultationer, vilket är ett projekt

som kommer startas på nytt under nästa läsår, och som kommer vara en viktig utgångspunkt i vårt fortsatta

arbete med att utveckla vår undervisning, samsyn och likvärdighet i bedömning.

Arbetet med MUD har blivit en naturlig del av verksamheten, i synnerhet efter att Specialpedagog tillträdde

under höstterminen, och ledde arbetet med att ta fram rutiner och funktioner för MUD. Kollegiet upplevde det

även som mycket positivt att arbetstid för att uppdatera och arbeta i MUD tilldelades under veckomötena.
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Eftersom även studiero har varit ett utvecklingsområde under läsåret, har vi skapat nya gemensamma rutiner

för ordningsregler i klassrummet och i skolan, där vikt ligger på att alla lärare gör lika, och förbinder sig att

aktivt eftersträva detta i sin egen undervisning, så att det blir tydligt för eleverna vad som förväntas av dem.

Utökade schemapositioner för studiestöd blir ett återkommande inslag under kommande läsår, likaså

prövningstillfällen och individuella studieplaner så långt vi förmår. Att separera svenskämnet från sva är också

något vi kommer att fortsätta med då vi ser högre måluppfyllelse hos sva-eleverna efter förändringen.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Elever som tillhört ett introduktionsprogram och alltså saknade behörighet till våra yrkesprogram har gått med

en ordinarie yrkesgrupp i stor utsträckning. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, har genomförts på liknande sätt

som för den nationellt behöriga antagna eleven. För de elever som gått på Programinriktat val (IMV) har det

getts extra lektioner i de ämnen som saknar grundskolebetyg. I både engelska och matematik har det funnits

en bra struktur för detta och flera elever har kunnat läsa grundämnet samtidigt som gymnasieämnet, dock på

olika schemapositioner. För de elever som varit intagna på Yrkesintroduktion (IMY) har de haft

anställningsbarhet som mål vilket innebär att yrkes-kurserna och APL varit prioriterade. Under året har vi fått

både ny matematiklärare samt svensklärare vilket inneburit viss fördröjning eftersom det krävs mycket tid för

överlämning och introduktion.

Utvärdering av introduktionsprogram

Många gånger har det varit problematiskt med lärlings-liknande upplägg med att få till en 50% APL-fördelning.

Eleverna och inte heller föräldrarna har varit medvetna om skillnader mellan introduktionsprogram och

nationellt program. Lärarna har också haft dålig kännedom om skillnader och saknat kännedom om vilka elever

som varit introduktionselever, samt vad de olika beteckningarna inom IM betyder för elevens studieplan.

I början av läsåret har vi informerat både elever och vårdnadshavare om introduktionsutbildning, innebörden

samt möjligheter framledes. Arbetet med att öka lärarnas kompetens och kännedom om IM programmen och

dess krav/konsekvenser har gett resultat även om detta behöver lyftas kontinuerligt. Skolans studie- och

yrkesvägledare besitter stor kompetens och har bevakat studieplanerna, målen med utbildningarna och att rätt

studievägskod och dokument utfärdas efter genomförd utbildning. Introduktions-eleverna har studiesamtal

med både mentor och studie- och yrkesvägledare.

För de elever som haft nationell behörig som mål har det funnits tid för mindre kunskapsprövningar varje

vecka. De flesta elever har klarat godkänd nivå och fått betyg. För de som ej fick godkänt betyg har detta berott

på främst hög frånvaro samt sen kursstart.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.

Slutsatser

Eleverna och vårdnadshavarna ska i ett tidigt skede informeras om utbildningsmål och syfte, få en upprättad

studieplan utifrån just utbildningsmål. Kartläggning av behov av språkstöd har genomförts tidigt och i vissa fall

flera gånger under läsåret. Lärarna och mentorerna ska få tydlig information om innehåll och mål för våra

introduktionselever. Vi har idag goda rutiner och kunskaper kring hantering av studievägskoder när en IMY-elev

blivit godkänd i ett eller flera grundskoleämnen. Huruvida en elev ska kodas om från IMY till IMV ska samverkas
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och planeras mellan rektor, syv och specialpedagog. För att minska frånvaron kommer mentorerna att kontakta

eleverna i ett tidigt skede i deras frånvaro för att utreda orsaker och anledningar. Vi är överens om att fokusera

på att eleven är saknad och inte ifrågasätta frånvaron, alltså lägga tyngden vid vad vi kan göra för att hjälpa

eleven. Vi kommer att arbeta systematiskt och uppföljande under våra samverkansmöten som sker en gång per

månad, där vi tittar på frånvarostatistik så att alla är uppdaterade och delaktiga i arbetet i att motverka

frånvaro. Introduktions-eleverna ska vara väl medvetna om sin studieplan och utbildningsmål och kontinuerligt

följa upp detta tillsammans med mentor och syv.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Under läsåret har vi haft flera moment och seminarier, under ledning av förstelärare och rektor, där vi

diskuterat likvärdighet i betyg och bedömning, utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Vi har bland annat

genomfört utbildning om detta genom skolverkets kursutbud, samt haft presentationer och diskussioner i

lärarlagen. I dessa presentationer har varje lärare presenterat ett arbetsområde, elevernas prestationer, och sin

egen bedömning av elevernas producerade arbeten. Uppdraget var att presentera elevarbeten på olika

betygsnivåer, för att skapa en förståelse om hur vi förstår och tolkar olika kunskapskrav. Vi arbetade både i

dedikerade grupper där lärare inom de gymnasiegemensamma ämnena var i en grupp, och lärarna inom de

praktiska programmen var i en andra. Vi avslutade sedan med en gemensam uppsamling och diskussion för att

få ytterligare perspektiv.

Under Ht20 var planen att starta upp auskultations-arbetet igen, efter att detta fick avslutas i.o.m

restriktionerna av covid-19 pandemin. Dock kom nya restriktioner snabbt åter efter skolstarten, och det

beslutades gemensamt att lägga auskultations-arbetet på is, för att istället fokusera mer på betyg och

bedömning av uppgiften och kurser. Vi har även arbetat med olika case och dilemman där vi arbetat i grupper

med att dels slå i skollagen men också diskuterat moraliska värderingar och avväganden.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

De obehöriga lärarna på skolan har fått avsatt tid för sambedömning tillsammans med behöriga lärare. Flera

lärare har också påbörjat och genomfört PIL utbildningen. Ytterligare en lärare har gjort sin validering och blivit

antagen till yrkeslärarprogrammet med start i höst.

De seminarier som anordnats och letts av förstelärare mottogs väl, och gav upphov till bra diskussioner om hur

man som lärare planerar, genomför och bedömer undervisningsmoment. Önskemål som lyftes var dock att

blanda grupperna mer, då seminariegrupper i initialt läge utgick från GG-lärare för sig, och yrkeslärare för sig. Vi

avslutade med ett gemensamt seminarium för grupperna, och kom fram till att det ska vara en standard för

kommande arbete, då detta skapade en insyn och förståelse för hur olika GG-ämnen och yrk-ämnen är, men

även gav goda uppslag för ämnesövergripande arbeten och projekt.

Kollegiet är även överens om att auskultationerna vi inledde året med var mycket bra, och gav både insyn i våra

olika undervisningssituationer, undervisningsgrupper, och pedagogiska arbete, men även inspiration och

uppslag för ämnesövergripande arbeten och projekt.

Samtliga program på skolan har minskat andelen F, förutom inom naturbruksprogrammet. Biologin utmärker

sig och verkar vara den svåraste kursen. Vi diskuterar om att förlägga kursen över två läsår alternativt att

förändra de examinerande delarna.
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Slutsatser

Under nästa läsår kommer vi att starta upp auskultations-arbetet igen, och fortsätta med seminarier utifrån

dessa där vi kan diskutera slutsatser och dela idéer med varandra, men även låta det leda in i ett mer dedikerat

arbete med ämnesövergripande arbeten och projekt, vilket är något som efterfrågats tid och resurser för att få

igång.

Förstelärare kommer att fortsätta leda kollegiets arbete med betyg och bedömning, men nu med utgångspunkt

i just auskultationer.

Nya anställningar inför nästa läsår kommer även anmälas till PIL utbildningen så fort som möjligt.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Professionerna i EHT består av specialpedagog, skolsköterska, kurator, syv och rektor. Tillgång till skolläkare och

skolpsykolog finns vid behov. Skolläkaren är på skolan och tar emot elever en gång i månaden alternativt

diskuterar elevärenden med övriga funktioner. EHT-teamet träffas en gång i veckan där elevärenden tas upp,

anmälningar från pedagoger och annan personal samt en genomgång av elevernas måluppfyllelse-dokument

och närvaro. Det främjande och förebyggande arbetet sker tillsammans med pedagogerna och främst i

klassrumsmiljön. Enstaka fall där bara individen är i fokus sker ibland men vi strävar hela tiden mot att det ska

fungera i klassrummet för varje elev i elevgruppen. Vi exkluderar bara elever från klassrumsmiljön om målet är

att eleven ska bli inkluderad. Specialpedagog ansvarar för utredningar om särskilt stöd tillsammans med

resterande i elevhälsan. Elevhälsan arbetar dagligen med det systematiska kvalitetsarbete, i form av

uppföljningar och återkopplingar, samt även som bollplank mot utveckling. I år har Elevhälsoarbetet haft stort

fokus på att finnas till för pedagogerna, kvalificerade samtal och ett gemensamt arbete för att vi ska ta

välgrundade beslut om elevens studier och tillgång till stöd.

Ett steg i det främjande och förebyggande arbetet har skolkuratorn och skolsköterskan skapat ett digitalt

classroom där eleverna kan komma åt kontaktuppgifter, information från olika organisationer, ställa frågor eller

be om att bli kontaktade. Elevhälsan har även en egen anslagstavla i skolans korridor som uppdateras med

information och kontaktuppgifter till olika stöd- och hjälpfunktioner. Skolkurator, skolsköterska, specialpedagog

och rektor rör sig ute bland eleverna för att samtala och visa sig tillgängliga, på så sätt anammar vi ett

relationsskapande förhållningssätt. Vi pratar bland annat om mående, fritidsintressen, vänskap, ansvar,

studieteknik och framtidstro. Under året har vi haft en god samverkan med socialtjänst, polis och kommun. Vi

har bland annat besökts av enheten för våld i nära relation som föreläst för personalgruppen, vi har haft

dialoger med polisen samt haft regelbundna besök av kommunens enhet “ungdomsstödjarna”.

Ett annat elevhälso-främjande arbete är att vi serverat lättare frukost vid elevernas ankomst till skolan. Detta

har gjorts under flera veckodagar för att nå alla elever i de olika programmen/klasserna. Åtgärdsprogrammen

har fungerat till stor del, det finns två åtgärdsprogram som kommer att fortsätta kommande termin. När

mentorn uppmärksammar att frånvaron ökar hos en enskild elev samtalar mentorn med eleven och gör en

frånvaroutredning som sedan lyfts med elevhälsan. I vissa fall görs då även en utredning om särskilt stöd som

kan leda till ett åtgärdsprogram, vilket tas fram av specialpedagogen, i samråd med eleven och i flera fall även

med vårdnadshavare, och sedan undertecknas av rektor. Utredning om elevs behov av särskilt stöd genomförs

också när en elev trots extra anpassningar riskerar att inte nå utbildningens mål. Det är specialpedagog som

genomför utredningen, och om resultatet blir att ett åtgärdsprogram ska upprättas är det också specialpedagog

som skriver ÅP, varpå rektor fattar det formella beslutet. Åtgärdsprogrammen ska följas upp kontinuerligt av

mentor och elevhälsan.
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Vi har under årets gång haft kontakt med arbetsförmedlingens representant för skolsamverkan för att etablera

en tidig relation mellan AF och avgångselev som haft behov av särskilt stöd och som kan falla inom ramen för

exempelvis LSS.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet har rätt kompetens och utbildning för uppdraget. Samtliga funktioner har varit välbesökta och

använda. Hälsosamtal har genomförts med samtliga elever. Vår skolsköterska går i pension och har under

senare delen av vårterminen introducerat sin ersättare både inom arbetsuppgifter och bland elevgrupper.

Vad gäller närvaro-arbetet så kan vi se att närvaron ökat markant från föregående år. Under läsåret 19/20 låg

närvaron på 71% med jämförelse av läsåret 20/21 där vi hamnade på 81.6 %, en stor och tydlig ökning. Om

detta beror på kombinationen fjärrundervisning/närundervisning är för tidigt att säga. Till hösten hoppas vi att

vi är tillbaka i ett normalläge, först då kan vi se om vår höjda närvaroprocent är bestående eller var tillfällig.

Beslutet om att servera frukost har varit uppskattat bland eleverna och flera elever har uttryckt att de aldrig

tidigare prioriterat frukost före skoldagen. Vi uppskattar att ca ett tjugotal elever har nyttjat möjligheten till

frukost på skolan. Vi upplever däremot ett behov av att låta lärarna få ta del av, och nyttja, elevhälsans

kompetens i högre grad, med större tillgänglighet och tydligare rutiner rörande ärendegång kring

åtgärdsprogram och anpassningar i klassrummet utifrån ett elevhälsoperspektiv.

Slutsatser

Under detta läsår har vi sett behov av att strukturera upp närvaro-arbetet. Vår utvärdering i samband med att

vi i elevhälsoteamet gått utbildning i närvaro-lyftet, visar att vi kommer under kommande läsår ta fram andra

rutiner kring vårt arbete med närvaro och frånvaro. Vi har tillsammans bestämt att en person i EHT kommer

vara ansvarig i detta arbete. Kuratorn kommer leda detta arbete och ha ett tätt samarbete med mentorer och

resterande funktioner i EHT.

Återkoppling till lärarna om ärenden och utredningar har förbättrats i år och vi fortsätter arbeta på samma sätt

framöver. Samarbete och samsyn har funnits i hög grad inom elevhäloteamet, vilket vi ska jobba vidare för att

utveckla och bibehålla. En åtgärd för att förbättra kommunikationen och informationsflödet med lärarna är att

EHT kommer att leda fler möten under året, där de leder processer kopplade till deras yrkesutövning och

målsättningar inom skolan. EHT beslutar att ha en schemaposition som är öppen för lärare och mentorer, där

man kan bolla frågeställningar och dilemman som kanske inte innebär en traditionell eht-anmälan.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Rektor har delegerat arbetet med anskaffning av APL-platser till yrkeslärarna. Kvaliteten på APL-platserna

säkerställs genom kontinuerlig kontakt och regelbundna besök av yrkeslärarna. Yrkeslärarna genomför

trepartssamtal med handledare och elev för att gå igenom kunskapsintag, utveckling och upprätta nya mål.

Elevernas utveckling dokumenteras i trepartssamtalen och i veckorapporter, bedömningen av elevernas

utveckling och kunskaper sker i samtal och samråd med handledaren. I år har de skriftliga veckorapporterna

ersatts med det digitala systemet LoopMe.
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Samtliga elever är antagna som lärlingar vilket innebär att eleverna ska göra minst 50% av sin utbildning på ett

företag kopplat till yrkesvalet. Årskurs 1 har APL två dagar i veckan som efter påsk ökar till 3 dagar. I årskurs 2

och 3 har eleverna 3 dagar APL. Rektor och yrkeslärare kommer tillsammans överens om vilka kurser eller delar

av kurser som är genomförbara och lämpliga att förlägga till arbetsplatsförlagt lärande.

Vi ingår i lokala programråd, exempelvis frisörernas programråd. Där ingår de 4 frisörutbildningar som finns

tillgängliga i regionen, två lärlings- en skolförlagd- och en vuxenutbildning. I programrådet ingår även

branschorganisationen SFF - Svenska frisörföretagarna, handelsanställdas fackförbund, skolpolitiker, frisörernas

utbildningsnämnd, elevrepresentanter, handledare samt lärare och rektorer. På detta programråd diskuterar vi

APL- och praktikveckor, samverkan, undvikandet av konkurrens, anskaffning av handledare, skolverkets

handledarutbildning, kunskapskrav, utbildningsmaterial, nyheter från branschen och framtid.

Alla handledare uppmanas att gå skolverkets handledarutbildning. Under året har tre elever fått chansen att
erhålla en lärlingsanställning vid sitt apl-företag.

Utvärdering av APL

Samtliga apl-platser har i dagsläget minst en handledare som besitter uppdaterad handledarutbildning. Av de

apl-platser vi har idag har övervägande del samarbetat med oss som skola tidigare och har god kännedom om

vad uppdraget innebär samt vilka förväntningar som finns både på skolan, på dem som handledare och på

eleven. Vi upplever att APL-platserna har ett stort intresse att samverka med oss som skola.

Trepartsamtalen fungerar till övervägande del bra, vi har dock varit tvungna att arbeta kreativt med digital

teknik då rekommendationen varit att inte åka ut till många olika arbetsplatser under pandemin. Vår riktlinje

har varit att eleverna ska ha ett trepartssamtal var 4:e-6:e vecka. Tidigare har det varit utmanande inom vissa

branscher att hitta tid schemamässigt för alla inblandade parter inför ett trepartsamtal, detta beror på olika

arbeten ute på “fält”. Trepartsamtalen har dock aldrig uteblivit helt på grund av detta, vi har i och med ny digital

kunskap kunnat arrangera trepartsamtal utan fysiskt möte. I samtalen kontrollerar och säkerställer vi att

innehållet på arbetsplatsen överensstämmer dels med examensmålen men också med de arbetsuppgifter eller

tekniker som den aktuella ämnesplanen beskriver att eleven ska utföra.

Det digitala systemet LoopMe anser både vi och eleverna har fungerat väl och detta kommer vi fortsättningsvis

använda oss av i kommande läsår. Däremot har vi i utvärderingen stramat åt vissa regler och förhållningssätt så

att det blir ett verktyg som stämmer överens med arbetslivets verklighet och krav. Några elever har av på grund

av pandemin förlorat eller blivit tvingade att pausa sin APL-plats under läsårets gång, det kan ha inneburit att

eleven tvingats göra motsvarande apl-uppgifter i skolans lokaler under en tid. Detta tog vi i beräkning tidigt och

förberedde oss för behovet av tillgängliga lärare för detta.

Programråden existerar inte på alla program, yrkeslärarna har arbetat för att upprätta en mötesform men

upplever bristande intresse hos både bransch och apl-platser. Vi upplever att det är tiden det sitter i. Det är en

utmaning att få till ett fungerande samarbete där alla parter samverkar och tar ansvar för framtidens

arbetskraft. Dock har flera program lyckats få till programråd, såsom fordon och bygg exempelvis. Detta har nog

skett tack vare att utbildningarna har ändrats eller står inför förändring och att samtliga parter blivit mer eller

mindre intvingade till dialog och samverkan. Lokala programråd inom naturbruk, vvs och el har varit utmanande

att få till och vi jobbar vidare för att hitta en form för detta. Vi hoppas att andra verksamheter och aktörer vi vill

samverka med i programråd har fått större kunskap om digitala sätt att mötas på och på så sätt kunna få igång

detta till nästa läsår.
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Slutsatser

Tillsammans har vi beslutat att lägga stor vikt vid APL-rekrytering samt upprätthållande av handledar-relationer.

I höst kommer vi att ha en förstelärare som ska utveckla apl-delen ytterligare i form av att tydliggöra och

utveckla rutiner, rekrytering och uppföljning av lärlingsplatser. APL-platserna och handledarna är en av vår

verksamhets största styrkor, vilket vi vill utnyttja för att i steg två stärka vår konkurrenskraft gentemot andra

skolor med praktiska inriktningar. I och med detta ska vi bland annat stärka vår profil gentemot presumtiva

APL-platser, samt arbeta mot att alla befintliga apl-platser ska se vår skola som förstahandsval när det kommer

till att ta emot elever. Vi ska ha ännu tätare kontakt med apl-platserna för att i ett så tidigt skede som möjligt få

information om att företaget eventuellt vill avsluta samarbetet. Vi ska arbeta för att undvika avslut med

omedelbar verkan och istället försöka samråda i vad uppbrottet beror på samt utreda möjlighet till fortsatt

samarbete i annan form. Vi har dock tagit beslut om att inte erbjuda lärling från årskurs ett inom bygg-, el- och

frisörprogrammet. Detta just för att dessa branscher varit utmanande att få lärlingsplatser inom och vi tror att

med hjälp av ett års återhämtning och fokus på att ge mer yrkeskunskaper till eleverna i skolan har vi vinning på

detta beslut i förlängningen.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Vid Praktiska Gymnasiet i Falun arbetar en studie- och yrkesvägledare om 60 procent fördelat på tre dagar i

veckan. Studie- och yrkesvägledaren finns då på plats i skolans lokaler, tillgänglig för både elever och lärare,

antingen via fysiska träffar/möten/samtal eller via mejl och telefon. Vägledaren erbjuder också kontakt och

vägledning i digital form genom videomöten och kan därmed erbjuda en mer personlig kontakt även på distans.

Vägledaren ingår i skolans elevhälsoteam, EHT-teamet, och arbetar alltid de dagar som EHT-teamet träffas.

Studie- och yrkesvägledarens roll i vägledningen på Praktiska Falun är att vara ett stöd för alla skolans elever i

deras valprocesser. Detta stöd ges genom både den snäva- och den vida vägledningen med individen och

individens mål som utgångspunkt. Vägledarens förhållningssätt i arbetet präglas av opartiskhet där eventuella

beslut om studie- och yrkesval ska vara elevernas egna. Eleverna får inför eventuella valsituationer stöd av

vägledaren i att bearbeta olika valalternativ, exempelvis genom att få hjälp med att ställa olika valalternativ mot

varandra, belysa fördelar och nackdelar med olika alternativ utifrån individens förutsättningar, preferenser och

mål för att individen sedan på egen hand, ska kunna fatta välgrundade- och väl genomtänkta beslut.

Vägledning kan behövas vid flera tillfällen under en elevs studiegång och därmed krävs också att vägledningen

organiseras så att den ges kontinuerligt. Organiseringen av studie- och yrkesvägledningen på Praktiska Falun

utgår därför från en övergripande planering med fokus på kontinuitet i studie- och yrkesvägledningen. Detta

genom att arbeta utifrån tanken att all undervisning och information som ges kring vidare studier och yrkesval,

tillsammans med individuella vägledningssamtal, ska skapa en helhet och en röd tråd för eleven.

Skolan anser att det är viktigt att studie- och yrkesvägledaren medverkar i de flesta konstellationer där elever

och deras studiegång diskuteras/behandlas, då vägledaren genom den snäva vägledningen ofta får en mycket

god bild av elevens egna upplevelser av sin studiesituation- vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre

bra. Det finns även goda möjligheter att i sådana individuella samtal uppfatta om eventuella stödbehov

föreligger. Med sådan kunskap om elevers egna upplevelser och erfarenheter av undervisningen och
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utbildningen som helhet, är vägledaren också en viktig del i skolans systematiska kvalitetsarbete i vilket

vägledaren ingår tillsammans med skolans övriga personal i skolans utvecklingsarbete.

Rektor och studie- och yrkesvägledare planerar tillsammans i slutet av läsåret vilka SYV-aktiviteter som ska

genomföras under det kommande läsåret utifrån elevernas och skolans behov. Studie- och yrkesvägledning är

hela skolans ansvar, där all personal; rektor, studie- och yrkesvägledare, mentorer, yrkeslärare och lärare i

gymnasiegemensamma ämnen, är gemensamt ansvariga för att på olika sätt ge eleverna förutsättningar att

hantera frågor som rör studie- och yrkesval. I detta arbete är dock studie- och yrkesvägledarens roll central.

Det finns en tydlig ansvarsfördelning i arbetet där studie- och yrkesvägledaren genom sin specifika kompetens

på området också ansvarar för större delen av den vägledande verksamheten i både vid och i snäv bemärkelse.

Formerna för samverkan mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal är flera. En tät samverkan

med personalen inom elevhälsan ger goda förutsättningar för de olika professionerna och dess skilda

kompetensområden att samverka kring skolans elever inom alla delar av elevhälsoarbetet.

Studie- och yrkesvägledaren vid Praktiska gymnasiet i Falun har det huvudsakliga ansvaret för elevernas

studieplaner. Detta gäller alla elever på skolan oavsett studieväg. Vägledaren har också ett särskilt ansvar för

upplägget av studieplaner kring skolans introduktionselever. Vägledaren håller ett inledande

introduktionssamtal med alla IM-elever tillsammans med eventuella vårdnadshavare för att informera om vad

introduktionsprogrammen är och vad studierna på ett sådant program innebär. Utifrån det inledande samtalet

upprättar studie- och yrkesvägledaren en individuell studieplan utifrån elevens önskemål och behov. I planen

ska framgå vilka ämnen och kurser som ska ingå i elevens studieplan samt eventuella andra insatser. Därefter

säkerställer vägledaren att eleven är registrerad på rätt studievägskod i systemet, vilket läggs in av

administratören, samt att studievägskoden och programplanen som eleven är kopplad överensstämmer.

Vägledaren säkerställer också att aktuella och uppdaterade överenskommelser om ersättning för berörda

elever finns mellan skolan och elevernas hemkommun.

Alla elever på skolan erbjuds individuella vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledaren på det sätt som

passar eleven bäst. Samtalens fokus och innehåll utgår då alltid från elevens behov och önskemål. Erbjudandet

om sådana individuella samtal är alltid stående men framhålls särskilt i samband med olika valsituationer inom

studietiden där eleverna kan komma att behöva stöd i aktuell valprocess. Vägledaren ska säkerställa att

eleverna får korrekt information om eventuella yrkesutgångar, individuella val samt eftergymnasiala studier och

andra möjligheter efter gymnasiet. När behov finns har vägledaren även studiemotiverande samtal med elever

antingen i form av tvåpartssamtal eller tillsammans med rektor och någon annan funktion från

elevhälsoteamet.

Varje hösttermin börjar med ett informativt föräldramöte där skolan går igenom lärlings-upplägget samt vad

det innebär för eleven. Skolan informerar även om eftergymnasiala studier samt våra egna yrkesutgångar.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Eleverna har tillgång till professionell individuell studie- och yrkesvägledning som utgår ifrån elevens

individuella behov och förutsättningar, då vägledaren på Praktiska Gymnasiet i Falun besitter god kompetens

kring både olika vägledningsmodeller och samtalsmetoder och därmed kan anpassa och variera vägledningen

utifrån eleven. Vägledaren har även fördjupade kunskaper inom områdena psykologi och pedagogik som båda

är viktiga aspekter i väglednings-arbetet inom skolan. I de professionella väglednings-samtalen ligger fokus på

att utveckla en god valkompetens hos eleven. I samtalen ges eleven möjlighet att reflektera över sig själv och

sitt nuläge i relation till mål och drömmar, där vägledaren fungerar som ett stöd vid elevens genomgång av

olika valprocesser. Vägledningen och stödet är en viktigt del för att eleven ska kunna gå vidare i processerna där

målet är att de val som sedan görs är elevens egna och att de beslut som fattas görs mot bakgrund av god

kunskap om sig själv och om de olika valalternativen, samt utifrån korrekt och tillförlitlig information.
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Kompetensen för att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning finns, dock kan studie- och

yrkesvägledarens sysselsättningsgrad i kombination med det stora behovet av vägledning bland eleverna bidra

till långa väntetider för eleverna i fråga om bokningar av individuella samtal.

Den vida vägledningen påverkas även den av sysselsättningsgraden. För att utveckla vägledningen ytterligare

samt för att kunna arbeta ännu mer främjande och förebyggande just inom vägledningsområdet krävs tid för

både planering, genomförande och utvärdering av nya insatser. Mycket av arbetet inom skolans studie-och

yrkesvägledning har det senaste året främst varit åtgärdande i form av tillrättalägganden av tidigare

felaktighetet. Arbetet har, med utgångspunkt i målet om en studie- och yrkesvägledning som kan möta alla

elevers olika behov och förutsättningar, samt en administration kring planering och rapportering av elevernas

studiegång som följer lagstadgade krav och regler, under senaste året haft fokus på att bygga upp en stadig

grund vilket det fortsatta utvecklingsarbetet för skolans studie- och yrkesvägledning kan bygga vidare på. I

detta grundläggande arbete har flera olika delar inom studie- och yrkesvägledningen förändrats.

Förändringarna består främst i nya metoder för genomförande samt att nya rutiner för studie- och

yrkesvägledarens arbete har arbetats fram. Det har även skett en förändring av ansvarsfördelning för

arbetsuppgifter kopplade till studie- och yrkesvägledningen som huvudsakligen innefattar att de delar som

faktiskt hör till väglednings-området såsom specifika arbetsuppgifter som tidigare legat på annan skolpersonal,

nu flyttats över till vägledaren då dessa både i teorin och i praktiken hör till vägledarens kompetensområde.

Samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och övrig personal fungerar mycket bra. Då vägledaren är med i

flertalet olika konstellationer tillsammans med övrig personal finns goda förutsättningar för samverkan, vilket

också givit resultat. Det finns en öppenhet och ett engagemang hos all personal att vara delaktig i

väglednings-arbetet. Vägledaren arbetar utifrån tillgänglighetsprincipen- att vara tillgänglig både för elever och

lärare och på olika sätt. Lärare och mentorer tar ofta kontakt med vägledaren i såväl enskilda elevfrågor som

övergripande frågor inom området.

Då skolan endast har yrkesprogram består en stor del av personalstyrkan av yrkeslärare som själva också är-

eller har varit mångåriga yrkesmän/kvinnor i de ämne som de undervisar i. Detta bidrar till att personalen har

praktiska och personliga erfarenheter som det kan dela med sig av både till eleverna och till övrig personal.

Dessa erfarenheter från verkligheten i arbetslivet kan vara en källa till diskussioner  Skolan bedriver

Vägledningen, både i den vida och den snäva bemärkelsen utgår alltid från uppdaterad information inhämtad

från tillförlitliga källor. Förändringar i samhället sker idag med hög hastighet och en viktig del i studie- och

yrkesvägledarens arbete är att ständigt hålla sig uppdaterad om utbildningsvägar och yrken då information på

området snabbt blir inaktuell. Den information som inhämtas och förmedlas är noga kontrollerad för att

säkerställa dess tillförlitlighet och kvalitet. Som tidigare nämnts arbetar vägledaren utifrån att all vägledning

som ges ska vara opartisk och fri från fördomar och föreställningar kring kön, social och kulturell bakgrund.

Slutsatser

Behovet av individuell vägledning är relativt stort bland eleverna på Praktiska Gymnasiet i Falun. Då många

elever är nyanlända eller har invandrarbakgrund är hela det svenska utbildningssystemet nytt för dem. Även för

de svenska eleverna är utbildningen inom gymnasieskolan och dess olika former av utbildningar med

introduktionsprogram och nationella program komplicerade och svåra att förstå sig på. Att tidigt i utbildningen

informera alla nya elever om utbildningssystemet och de olika utbildningsformerna inom dagens

gymnasieskola, samt att belysa skillnaderna mellan grund- och gymnasieskola, har upplevts vara något som

underlättar för eleverna i övergången till gymnasieskolan från antingen grundskola eller IM-program då

kunskap och information om dessa delar upplevs förebygga osäkerhet kring vad som förväntas av eleverna och

även vad eleverna kan förvänta sig av skolan. Kunskap och information bidrar till trygghet.
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Då den individuella vägledningen utgår från elevens behov kan en del elever behöva fler eller färre samtal än

andra och samtalen kan behöva ske på olika sätt och/eller i olika former. Vi ser att skolan idag kan erbjuda

vägledning med skolans studie- och yrkesvägledare i flertalet olika former och kan möta de behov av variation

av mötesformer som finns bland eleverna.

Det finns ett gott etablerat samarbete med aktörer utanför skolan som i ett tidigt skede involveras i arbetet och

studiegången kring de elever som kan komma att behöva extra stöd eller anpassningar i arbetslivet efter sin tid

på gymnasieskolan. Ett sådant samarbete är av stor vikt att det fortgår och underhålls, så att även elever med

exempelvis funktionsvariationer eller diagnoser kan ges samma förutsättningar som andra elever att under

gymnasietiden förberedas för ett liv som kanske inte kommer innefatta ett arbete på den reguljära

arbetsmarknaden, men som med stöd och vägledning kan hitta alternativa vägar att gå för att nå sina mål.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Studiestödstid

Vi planerar för att göra det möjligt för elever att komma in och slutföra missade moment under vår APT-tid, en

gång i veckan. Vid dessa tillfällen kan elever erbjudas att få arbeta med prövningar, prov, eller sådant som de

ligger efter med och behöver ta igen. Vi kommer att ha personal på plats enligt ett rullande schema. Inför varje

sådant tillfälle ska ansvariga kurslärare se till att förbereda material och instruktioner för de elever som ska

delta. Vi började detta arbete under Vt21, och såg att det fungerade bra, och vi har även elever på skolan som

är i behov av studiestöd under ordnade former.

Prövningsdagar

Vi kommer att omstrukturera arbetet med prövningar, så att de ska pågå fortlöpande under året i varje kurs,

och inte läggas in under dedikerade prövningsdagar. Ett sådant arbete kom att startas redan under läsåret

20/21, på grund av distans-upplägget under pandemin, vilket ledde till att vi såg ens stor andel elever lyckas

med prövningar, då de fick individuella upplägg och planeringar för sina prövningar. Det kommer vara upp till

varje lärare att se till att prövning skapas, genomförs och kontinuerligt följs upp med elever som genomför den.

Tillfällen för dedikerat arbete med prövningar kan dock nyttjas på studiestödstiden (se ovan). Anledningen till

denna omstrukturering är att organiserandet av prövningsdagar, där all ordinarie undervisning ställs in för att

istället arbeta med rester och prövningar, gjorde att vi upplevde ett tapp av värdefull undervisningstid och

praktik.

APL-rutiner och trepartssamtal

Under läsåret 20/21 upplevde vi inte att trepartssamtalen genomfördes på ett tillfredsställande sätt, och vi såg

ett behov att strukturera upp arbetet för APL-rutiner, mentorer och handledare på APL-platserna. Vi har

tilldelat en förstelärartjänst som bland annat kommer fokusera på just APL och rutiner för trepartssamtal. Detta

arbete kommer genomföras fortlöpande under året, men med tilldelad tid för gemensamma träffar på vår

APT-tid en gång i månaden.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

Huvudman för Praktiska Gymnasiet Falun är Praktiska Sverige AB, som är en del av AcadeMedia.

Praktiska Gymnasiet Falun och övriga skolor i 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 Falun

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 10 10 4

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 2

Bygg- och anläggningsprogrammet Plåtslageri 1

El- och energiprogrammet Elteknik 13 10 8

Fordons- och transportprogrammet Personbil 12 9 3

Hantverksprogrammet Frisör 11 9 7

Naturbruksprogrammet Djur 16 5 5

VVS- och fastighetsprogrammet VVS 9 11 5

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 5

Programinriktat val El- och energiprogrammet 1

Programinriktat val Hantverksprogrammet 1 1

Programinriktat val Naturbruksprogrammet 1

Programinriktat val VVS- och fastighetsprogrammet 1

Yrkesintroduktion Fordons- och transportprogrammet 1

Yrkesintroduktion Hantverksprogrammet 1
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Yrkesintroduktion Naturbruksprogrammet 1

Yrkesintroduktion VVS- och fastighetsprogrammet 1

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund

2019/2020 39 % 28 % 20 %

2020/2021 39 % 31 % 18 %

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

Personal

Personal på Praktiska gymnasiet i Falun består av 20 pedagoger varav 7 gg-lärare (gymnasiegemensamma

ämnen) samt 13 yrkeslärare. Av 7 gg-lärare har 4 lärarlegitimation och 3 är under sin senare del av

lärarutbildningen. Vi har 2 yrkeslärare med lärarlegitimation samt 10 som genomfört PIL yrkeslärarutbildning.

Detta betyder att 12 av 13 yrkeslärare har relevant pedagogisk utbildning. Utöver dessa finns SYV,

Skolsköterska, Spec.Ped, Kurator med korrekt behörighet och bakgrund. Administratören innehar

lärarlegitimation och rektor går tredje terminen på det statliga rektorsprogrammet. Utöver dessa finns en

elevassistent som även har vissa administrativa uppdrag. Vi har även en förstelärare som uppfyllt kraven för

förstelärartjänst/uppdrag.

Organisation och arbetsformer

På Praktiska i Falun har rektor haft ett eget ledningsansvar men i viss mån involverat EHT och förstelärare i

planering och beslut. Arbetslagen som är uppdelade GG-lärare samt yrkeslärare träffas kontinuerligt för

samplanering, infärgning och pedagogiska diskussioner.

Utifrån den APT-struktur som nämnts tidigare finns olika ledande roller som leder, befäster och utvärderar olika

områden. Tillfällen för dessa utvecklingsområden ges under vår gemensamma APT-tid där vi lagt upp mötenas

innehåll på ett sätt som ger varje ledningsroll tid att arbeta gemensamt med personalen. Rektor, EHT och

förstelärare får därmed dedikerad tid att arbeta med utveckling, analys och uppföljning inom sina respektive

processer. Ett möte i månaden kallas samverkansmöte, där personalgruppen får möjlighet att lyfta frågor och

diskussioner som de själva anser behöver behandlas. Här kan även tid för ämnesövergripande arbeten ges.
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Bilagor

Bilaga: Resultatsammanställningar
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Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Falun



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



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

Avgångselever - behörighet till högskola (yrkesprogram)

Programtyp (Alla)

Radetiketter
 Andel som läst yrkesprogrammet 

som är behöriga till högskola
PrVO 20,6%

PRAKTISKA 20,6%
Praktiska Falun 20,6%

BA 14,3%
EE 25,0%
FT 0,0%
HV 14,3%
NB 50,0%
VF 20,0%

Totalsumma 20,6%

Andel behöriga till högskola (YP)



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
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