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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2020/2021

På rätt väg!

Också läsåret 2020/2021 har undervisningen vid Praktiska Gymnasiet i Gävle drabbats hårt av restriktionerna i

samband med Coronapandemin. Tre fjärdedelar av verksamhetsåret har på ett eller annat sätt varit anpassat

för en undervisning på distans för våra elever.

Trots all yttre negativ påverkan kan vi se tillbaka på ett positivt läsår för vår skola. Elev- och personalenkäter

visar påtagligt bättre resultat jämfört med föregående år. Omfattande renoveringar av lokaler, bättre nyttjande

av dessa, till- och ombyggnationer samt införskaffande av nya möbler har gett den inre miljön ett välbehövligt

lyft, vilket främjar lärandemiljön. Personalförstärkningarna som genomförts har bidragit till att fler av våra

elever nått målen för utbildningen. Personalstyrkan har likaså stabiliserats och tjänsterna besatta med

kompetent personal.

Kunskapsresultaten har avsevärt förbättrats. Att vara en av 17 gymnasieskolor inom hela

AcadeMediakoncernen, och den enda inom AcadeMedias praktiska gymnasieområde, som lyckats att få

samtliga elever som fullföljt ett nationellt program i årskurs 3 att lämna skolan med en yrkesexamen är något

alla i personalen ska ta åt sig äran av. Vi har uppfyllt det nationella uppdraget!

Jag avslutar dessa inledande rader på samma sätt som jag gjorde för ett år sedan:

”Vi måste komma ihåg att varje elev vi lyckas lotsa mot en yrkesexamen eller anställningsbarhet, innebär att

gör vi en samhällsinsats.

Det ska vi vara stolta över!”

Gävle i juni 2021

Nils-Åke Andersson, rektor
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell

Inom Praktiska 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 enhetsnivå genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat, EWS, och olika processer som

tillsammans bidrar till verksamhetens kvalitet. Exempel på sådana processer är arbetet för ökad närvaro,

undervisning, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete samt det arbetsplatsförlagda lärandet, 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 av mentorerna, i elevråd och i klassråd.

Det som varit specifikt för det gångna läsåret är den så kallade elevlistan. Denna infördes då skolan övergick till

distansundervisning och är en förteckning över samtliga elever vilken personal fört för att följa upp

kunskapsresultat, närvaro och mående.
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3. Resultatredovisning

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

● 14,8 procent av eleverna som gått ut årskurs 3 har grundläggande behörighet.

● 80 procent av eleverna som gått ut årskurs 3 har jobb i någon form.
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Praktiska Gymnasiet i Gävle hade vid vårterminens slut 35 elever som avslutade årskurs 3. I

resultatredovisningen för läsåret 2020/2021 syns att den positiva trenden angående andelen avgångselever

med yrkesexamen har fortsatt jämfört med tidigare år. Skolan hade 30 avgångselever på de nationella

programmen och samtliga av dessa elever avgick med examen. Examensandelen för läsåret ligger således på

100 procent.

I årskurs 3 hade fem elever vid slutet av utbildningen inte nått E i alla grundskoleämnen och var därför

fortfarande inte nationellt behöriga. Dessa elever var därför inskrivna på ett av gymnasieskolans

introduktionsprogram och räknas inte med i statistiken för avgångselever. Motsvarande siffra föregående läsår

var att åtta av 23 elever i årskurs 3 var inskrivna på introduktionsprogram vid slutet av vårterminen, så även

inom detta område syns en positiv utveckling.

De genomsnittliga betygspoängen på skolan ligger marginellt högre än föregående läsår, men fortfarande lägre

än rikssnittet 2020.

Samtliga elever

Totalt sett har andelen F i betyg minskat med ytterligare fyra procentenheter jämfört med föregående år. Detta

syns inom samtliga av skolans nationella program. Det har skett en minskning av betyget E, men en ökning av

de högre betygen. Skillnaderna mellan pojkar och flickor är marginella, men det kan avläsas att pojkar står för

den största minskningen av andelen F i betyg och flickor den största ökningen av andelen B och A i betyg.

Elever på introduktionsprogram

Inom introduktionsprogrammen syns en ökning av andelen F i betyg. Totalt har skolan minskat andelen elever

på introduktionsprogram under läsåret, från 29 procent vid läsårets början till 7,5 procent vid läsårets slut. Det

innebär att antalet introduktionselever för närvarande är lågt och att det därför blir svårt att dra generella

slutsatser utifrån ökningen av andelen F-betyg som syns i tabellen ovan.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.
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Normer och värden

I tabellen ovan framgår att 87 procent av eleverna känner sig trygga på skolan. Det är en relativt hög andel,

men målet måste vara att alla ska trivas. Generellt syns att resultaten förbättrats marginellt, men skolans mål är

att dessa resultat ska utvecklas i en ännu mer positiv riktning. Stapeln om hur eleverna behandlar varandra

visar dock en negativ utveckling, vilket är något att jobba extra med under kommande läsår.

4. Övergripande utvärdering av verksamheten

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Vid Praktiska Gymnasiet i Gävle har all heltidsanställd personal arbetsplatsförlagd tid 40 timmar per vecka.

Förutom det har har lärarna ytterligare fem timmar varje vecka som kan göras på valfri plats. För lärarna

innehåller den arbetsplatsförlagda tiden undervisningstid, planeringstid, APL-besök samt andra uppgifter

kopplade till läraruppdraget enligt läroplan. Lärare i yrkes- respektive gymnasiegemensamma ämnen

(gg-ämnen) har haft gemensam planeringstid om en timme per vecka schemalagd, där specialpedagogen

ibland medverkat för diskussion av pedagogiska frågor.

De elever som är antagna som lärling har arbetsplatsförlagt lärande, APL, ett visst antal timmar per vecka

beroende på vilken årskurs de går i. Det innebär att en stor del av deras undervisningstid sker på olika

arbetsplatser och det är därför av vikt att ha ett gott samarbete och en god kommunikation med handledarna

som ska genomföra programspecifika moment med eleverna och därtill också fungera som medbedömare av

deras kunskaper.

Undervisningstiden på de nationella programmen fördelas på så sätt att en stor del av de

gymnasiegemensamma ämnena läses i årskurs 1. I årskurs 2 återstår endast två 50-poängskurser av dessa.

Yrkesämnena får successivt ökat utrymme och fördelningen av APL hänger samman med författningarnas krav

på att minst 50 procent av utbildningstiden ska vara arbetsplatsförlagd från det läsår då eleverna blir lärlingar.

Alla elever erbjuds minst ett utvecklingssamtal per termin. Samtalen utgår från information som undervisande

lärare lämnat kring varje ämne. Informationen kan hämtas i Schoolsoft och presenteras av mentor för eleven

och för vårdnadshavare om eleven är omyndig. Veckovisa EWS-konferenser genomförs på skolan. I dessa följs

elevernas kunskapsutveckling upp främst på gruppnivå, men vid behov även på individnivå. Syftet med detta
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system är att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå målen samt genom kollegiala diskussioner samtala

om vilka anpassningar eller åtgärder som behövs, i första hand på gruppnivå.

I början av läsåret gavs riktade kompetensutvecklingsinsatser i att bedriva en strukturerad och målinriktad

undervisning, både från extern och intern personal. Extra fokus lades på hur läraren kan planera sin

undervisning utifrån centralt innehåll, kunskapskrav samt examensmål inom de specifika programmen. Fokus

lades även på hur det webbaserade klassrummet i Classroom förväntas användas i undervisningen.

Det har varit ett speciellt läsår på många sätt i och med pandemin som härjat över världen. Den har också

påverkat undervisningssituationen på ett påtagligt sätt då undervisningen bedrivits på distans eller delvis på

distans större delen av läsåret. Lärarna var dock mer förberedda under detta läsår och visste redan från början

att risken för distansundervisning var överhängande. Alla visste att det kunde ske från en dag till en annan, men

ingen visste när.

I och med att mycket fokus lagts på att organisera distansundervisningen samt den kombinerade distans- och

närundervisningen schemamässigt och för att stötta de elever som är i behov av extra stöttning, har mer

generella insatser kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd hamnat i skymundan under

läsåret. Mer fokus har lagts på individuella insatser och spontan individuell handledning kring situationen

tillsammans med lärarna. Dessa områden kommer därför vidare att kvarstå som fokusområden under

kommande läsår.

Under distansperioden (från december till mars) har elever som varit i behov av extra stöd getts möjlighet att

komma till skolan, enligt ett bestämt schema. I skolan har de deltagit i den ordinarie undervisningen i den mån

det funnits möjlighet, men haft fysisk tillgång till sina lärare och annan personal. Hur mycket tid de varit i skolan

har varit individuellt anpassat utefter stödbehov och mående. När skolan fick kombinera distans- och

närundervisning under vårterminen gjordes ett kombinerat schema där varje klass var en dag inne på skolan för

att få närundervisning i de gymnasiegemensamma ämnena. Eleverna i årskurs 2 och årskurs 3 har i hög grad

varit ute på sina APL-platser som vanligt, men de som inte haft någon APL-plats eller som inte fått komma till

sin APL-plats har erbjudits APL-liknande undervisning på skolan. Årskurs 1 på BA och på VF har fått komma in

till skolan för yrkestid under vårterminen eftersom de inte har APL ännu men måste få göra praktiska moment i

sina yrkesämnen. I skolan finns stora verkstadslokaler där det är fysiskt möjligt att hålla en viss distans.

Schemat har också styrt så att det inte varit för många elever på plats och på samma ställe samtidigt.

Lärarna erbjuder variation i undervisningen, för att eleverna ska kunna vara delaktiga i utformningen av sin

utbildning. Det håller 79 procent av våra elever med om, enligt enkät. Vanliga variationer är att det finns

möjlighet att välja om en uppgift ska lösas muntligt eller skriftligt. Det kan också handla om att välja

redovisningssätt (muntligt istället för skriftligt eller inlämningsuppgift, grupparbete eller individuellt). Ibland

erbjuds flera alternativa uppgifter, så att eleven själv kan välja hur och vad hon eller han vill fördjupa sig inom.

Det centrala innehållet är dock inte förhandlingsbart. Variationen har upplevts som mer begränsad under

distansperioden enligt lärarna, men de anser att de lyckats bra ändå med tanke på omständigheterna. Detta

bekräftas av elevernas goda resultat.

Praktiska Gymnasiet i Gävle fortsätter efter övervägande sitt samarbete med Skolverkets satsning “Samverkan

för bästa skola” under kommande läsår. Förhoppningen är att samarbetet ska gynna skolan i sin fortsatta

utveckling, i synnerhet inom områdena kollegialt lärande samt inom språkutvecklande arbetssätt.

Utvärdering av undervisningen

Eftersom lärarna arbetar på plats större delen av sin arbetstid, och har så gjort även under distansen, borde det

finnas utrymme för att skapa arenor för gemensam planering och andra samarbeten. Dock begränsas denna tid

av de fasta APL-dagarna som gör att yrkeslärarna behöver vara ute på APL-besök vissa dagar, medan de som

undervisar i övriga ämnen kan ha många lektioner under andra dagar. Även de fasta, gemensamma
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planeringstiderna har till stor del ätits upp av organisation och planering kring distans- och närundervisning för

att hålla eleverna och skolan flytande under de speciella omständigheterna. För att förbereda de nya eleverna i

årskurs 1 planerades en distansvecka in i vecka 45. På det sättet introducerades alla elever i hur det skulle gå till

i händelse av att det skulle bli skarpt läge och vi skulle tvingas övergå till distans. Det gav även skolan en chans

att skapa en överblick kring vilka elever som eventuellt skulle behöva extra åtgärder i form av mer tid på plats i

skolan vid distansundervisning.

Utbildningsinsatserna kring upplägg av kurser/lektioner i början av läsåret har gett resultat. I dessa frågor hade

lärarna kommit olika långt, men det bedömdes att alla skulle gynnas av repetition. Det positiva resultatet syns

inte minst i de diskussioner som lärarna har med varandra och med specialpedagogen, som ofta handlar om till

exempel centralt innehåll och examensmål. Att arbetet kring ledning och stimulans, extra anpassningar och

särskilt stöd har börjat landa och kommit igång på ett positivt sätt torde bekräftas i de minskade antal F i betyg,

de få pedagogiska utredningar som gjorts under året samt att fler elever blir nationellt behöriga snabbare och

utan särskilda stödinsatser. I utvärderingen som lärarna gjorde i slutet av terminen beskriver de olika grupperna

att basen i den så kallade stödtriangeln blir bredare och bredare, medan toppen av triangeln blir trubbigare.

Det är en positiv utveckling av ett arbete som pågått under flera års tid, men som börjar landa mer och mer i

gemensamma strukturer allteftersom skolan fördjupar arbetet. En del av strukturerna har dock fallit bort eller

använts i mindre omfattning i och med distansundervisningen och alla grupper är överens om att det behövs

ett omtag och en nystart till hösten, då skolan förhoppningsvis får bedriva närundervisning igen.

Distansundervisningen har utmanat lärarna i att komma på nya sätt att samarbeta mellan lärare och elev men

även eleverna emellan. Forum för kunskapsinhämtning, bedömning och samarbete har sett annorlunda ut.

Trots det har lärarna enligt den avslutande utvärderingen lyckats låta eleverna vara med och påverka sin

utbildning. Några lärare uppger att de lämnat ut en enkät i början av ett område, för att fånga upp elevernas

tankar och åsikter och vidare kunna anpassa efter dessa i den mån det är möjligt. Andra lärare uppger att de

lägger fram olika arbetsområden och låter eleverna vara med och prioritera. Ytterligare sätt att få eleverna

delaktiga är att muntligt undersöka förkunskaper för att kunna börja undervisningen på rätt nivå. Lärarna

uttrycker i utvärderingen att det blir lättare att motivera eleverna när de känner sig delaktiga.

Vad gäller de programspecifika inslagen i ämnena försöker lärarna att knyta mer och mer till de olika

programmen, vilket också har underlättats av det ökade elevantalet. Det i sin tur har gjort att de olika

programmen inte behöver slås ihop under de gymnasiegemensamma ämnena, utan blir en egen

undervisningsgrupp vilket vidare innebär att fokus kan läggas mer mot den egna yrkesinriktningen. Lärarna

uttrycker dock att integreringen fått för litet utrymme under läsåret och önskar ännu mer sådant arbete.

Elevernas attityder och åsikter vad gäller värdegrundsfrågor samlas in under en enkät som genomförs i oktober.

Liknande enkät har inte genomförts under vårterminen, då eleverna var mer på distans, vilket gör att det är

svårfångat att veta hur eleverna tänker om denna period. Temadagar, teambuildning och andra liknande

aktiviteter där dessa frågor behandlas har ej varit genomförbara under detta läsår på grund av kravet på

distansering.

Organisationen kring kombination av när- och distansundervisning och APL har inneburit att eleverna fått en

relativt låg andel av undervisningen på distans, men att de gymnasiegemensamma ämnena har drabbats

hårdast av distansen då två av tre lektioner i dessa ämnen/vecka bedrivits på distans under vårterminen.

Frånvaron är ett stort problem på skolan då den ligger på 20,3 procent, precis som på många andra

gymnasieskolor. Flera av eleverna har en brokig skolbakgrund med skolmisslyckanden och hög frånvaro och en

hög andel av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Exempelvis har cirka 45 procent av eleverna i

årskurs 1 ett annat modersmål. Att stödja och motivera eleverna i studierna är därför viktiga områden att

arbeta med och just att motivera eleverna är ett område som lärarna enligt utvärdering upplever som svårt.
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Lärarna lägger stor vikt vid att lära känna och skapa goda relationer till sina elever, vilket syns på enkätresultat

som visar att 82 procent känner sig trygga med skolans personal. De goda relationerna bidrar till att lärarna vid

behov kan anpassa innehållet i undervisningen och metoder efter de elever och de intressen som finns i de

olika undervisningsgrupperna. Enligt lärarnas utvärdering upplever de att det är god stämning på skolan och

flera av lärarna har fått höra från elever att “det här är första gången jag trivs på en skola”, “för första gången

känner jag att jag lyckas”, “jag trodde aldrig att jag skulle säga det, men jag saknar skolan när jag är på distans”

etcetera. Lärarna upplever dock också att många av eleverna är socialt belastade och det är frågor som tar

energi och fokus från både elever och lärande och därmed påverkas studiesituationen.

Det är av vikt för lärarna att ha en kontinuerlig dialog med eleverna angående skolarbetet, så att eleverna kan

påverka sina resultat innan det är för sent. Bland annat har eleverna viktig information om sitt sätt att lära sig,

som lärarna med fördel kan använda sig av vid nödvändiga anpassningar. Även när det gäller prövningar är det

av vikt att läraren och eleven har en kontinuerlig dialog. Det är elevens rätt att få bestämma om hen vill göra en

prövning, men eleven kan behöva påminnas om att prövningen får/behöver göras och eleven kan behöva stöd i

processen. Ett sätt att strukturera detta är att införa prövningsperioder och eventuellt ta-igen-tid.

Slutsatser

Inför kommande läsår finns en plan för att skapa ytterligare arenor för kollegialt lärande, pedagogiska

diskussioner och samplanering. De administrativa mötena kommer att läggas i samband med morgonmötena

och därmed lyftas bort från övrig mötestid. I tillägg kan en omorganisering kring EWS-konferenserna, som byter

namn till MUD, frigöra tid för kollegiala samtal, samarbete kring planering, handledning samt ytterligare

integration och ämnesspecificering mot de olika programinriktningarna. Skolan kommer även att ha två

förstelärare under kommande läsår och deras fokus kommer bland annat att vara att leda utvecklingen av

kollegialt lärande och av ämnesintegration.

Trots att skolan redan sett ett positivt resultat utifrån arbetet kring ledning och stimulans, extra anpassningar

och särskilt stöd kommer arbetet att åter repeteras och initieras vidare i introduktionsdagarna i augusti för att

utvecklas och fördjupas ytterligare. Detta utifrån att skolan har ett elevunderlag där stora behov finns vad gäller

tydlighet i de olika ämnena, men även kring mående och närvaro. Skolan har även en del ny personal, även om

skolan inte befinner sig i samma läge vad gäller personalomsättning som föregående läsår. Detta, tillsammans

med det faktum att skolan har fler behöriga och legitimerade lärare, skapar en större stabilitet i lärargruppen

och borde på sikt skapa en större trygghet hos eleverna.

Fler sätt att arbeta med frågor som rör trygghet, arbetsro och värdegrundsfrågor behöver tas fram, i synnerhet

om det skulle bli en fortsättning på distansundervisningen. Detta för att skolan också fortsättningsvis kan fostra

goda samhällsmedborgare, samtidigt som den utbildar inom respektive program.

Prövningsperioder har visat sig vara en god tanke, men har varit svårt att införa under innevarande läsår

eftersom eleverna, enligt lärarna, har varit på så olika nivåer och eftersom en stor del av skolan har bedrivits på

distans. En struktur kring vilka som har F i betyg finns i form av en F-lista. Mentorerna i samarbete med EHT

kommer att följa upp den listan och erbjuda eleverna prövningar tidigt på höstterminen, så att pressen i slutet

av läsåret kan minskas. Det förväntas även ge eleverna större möjligheter att få sin examen vid avslutad

utbildning.

Ett tydligare och djupare arbete kring närvarofrämjande arbetssätt är inplanerat under kommande läsår, då

detta ses som ytterligare ett fokusområde på skolan. Mer om detta under Elevhälsan.
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Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Vid Praktiska Gymnasiet i Gävle finns två introduktionsprogram (vilka riktar sig till elever som ännu saknar

behörighet till gymnasieskolans nationella program): programinriktat val, IMV, och yrkesintroduktion, IMY.

Eleverna på introduktionsprogrammen läser sina yrkesämnen med eleverna på de nationella programmen och

får undervisning i ämnen de saknar behörighet i från grundskolan i egna grupper.

Syftet med programinriktat val, som är den största inriktningen av de två på Praktiska Gymnasiet i Gävle, är att

eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett av skolans tre nationella program. Målet är att eleverna

ska ges möjlighet att snarast möjligt bli godkända i de grundskoleämnen där kunskapskraven ännu inte

uppnåtts för att vidare bli behöriga till ett nationellt program. Under innevarande läsår har det varit ett

prioriterat mål för skolan att eleverna ska bli nationellt behöriga snabbare, eftersom det varit ett

förbättringsområde tidigare. Med bakgrund i detta har skolan under läsåret 2020/2021 prioriterat

grundskoleämnena matematik och engelska, i synnerhet under höstterminens första del. Fram till vecka 45 fick

dessa elever fem lektioner/vecka i dessa ämnen. Lektionerna lades dessutom ut på prioriterade positioner i

schemat. Tre av lektionerna genomfördes i grupper om max 20 elever, medan två lektioner genomfördes i

mindre grupper om max 10 elever.

Under läsåret har extra insatser även gjorts kring elever i årskurs 2 och årskurs 3 som ännu inte nått

kunskapskraven i sina grundskoleämnen. Eftersom dessa elever varit ett fåtal har individuella anpassningar

gjorts för att lägga in tid i schemat. En-till-en undervisning alternativt undervisning i mycket små

konstellationer har då tillämpats.

Syftet med yrkesintroduktion är mer individuellt. Det kan vara att bli nationellt behörig, men det kan även vara

att bli så kallad anställningsbar. Eleven får då tillgång till de yrkeskurser som behövs inom det framtida yrket,

men behöver inte nödvändigtvis läsa alla andra kurser som ingår i ett nationellt program. I nuläget är det

endast ett par elever som är antagna till yrkesintroduktion och därför läggs inget större fokus på detta i denna

rapport.

Elevernas kunskapsutveckling följs kontinuerligt upp av undervisande lärare inom respektive ämne, i samband

med undervisningen. Vid behov diskuteras elevernas kunskapsutveckling och hur undervisningen av eleverna

kan effektiviseras tillsammans med andra undervisande lärare och specialpedagog.

Utvärdering av introduktionsprogram

Det nya upplägget kring introduktionsprogrammen har visat sig ge positiva resultat. I början av läsåret var 55

procent av skolans förstaårselever antagna som introduktionselever. Vid slutet av läsåret var motsvarande siffra

6,9 procent. Strax över 70 procent av introduktionseleverna i årskurs 1 registrerades som nationellt behöriga i

mitten av november eller tidigare. Även lärarnas utvärdering visar att denna satsning gett goda resultat och de

anser att skolan genom detta upplägg ger eleverna mer av det stöd de behöver samt ökar deras förutsättningar

att fullgöra resten av programmet.

Studie- och yrkesvägledaren har det yttersta ansvaret för att studieplanerna är korrekta och att de följs upp

kontinuerligt. Skolans SYV informerar även eleverna och utbildar lärarna i vad det innebär att vara en

introduktionselev. Detta sker genom att SYV går in i klassrummet till klasserna, men även genom personliga

samtal med eleverna. Mentor har det huvudsakliga ansvaret för att tillsammans med eleven följa upp

studieplanen, vilket sker bland annat i samband med utvecklingssamtal. Även specialpedagog följer upp
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studieplaner och resultat vid behov, för att kunna stötta lärare och elever i arbetet med till exempel extra

anpassningar.

I förra årets kvalitetsrapport nämndes den höga personalomsättningen som en bidragande orsak till att

uppföljningen av elevernas resultat ibland haltat. En större stabilitet inom detta område, fler legitimerade

lärare och ett bra samarbete med andra professioner kring dessa elever har också bidragit till de positiva

resultaten.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.

Slutsatser

Att prioritera grundskoleämnena har visat sig vara en framgångsfaktor vad gäller att nå målet att eleverna

snarast möjligt ska bli nationellt behöriga. Det underlättar för eleverna då de snabbare kan påbörja de kurser

som ingår i det nationella program de studerar mot och därmed ökar sina chanser att bli klar med utbildningen

inom utsatt tid. Vidare ökar deras chanser att avgå med en yrkesexamen. Detta är därför ett koncept som

skolan ämnar fortsätta med under kommande läsår.

Tidigare har skolan haft en hög personalomsättning vilket har resulterat i att elever har fallit mellan stolarna

vad gäller uppföljning av kunskapsresultat samt uppföljning av anpassningar och särskilt stöd. Den nödvändiga

informationen har inte alltid nått fram genom överlämningarna och eleverna har fått börja om från början med

den nya läraren. Att personalomsättningen varit lägre detta läsår har påverkat läget positivt. Det är tydligt i de

vardagliga samtalen att lärare och mentorer har bra insyn i elevernas kunskapsutveckling och vilka behov som

finns. Det har även visat sig i elevernas framgångsrika resultat där de bland annat blir nationellt behöriga

snabbare och i högre utsträckning än tidigare.

Under kommande läsår ser skolan att närundervisningen kommer att ge möjlighet att ta nya tag kring och mer

fördjupning inom områdena ledning och stimulans, tydliggörande pedagogik samt extra anpassningar och hur

de kan tillämpas på ett adekvat sätt. Se vidare beskrivning under Undervisning- kunskaper och värden.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Lärarna erbjuder variation i undervisningen, för att eleverna ska kunna vara delaktiga i utformningen av sin

utbildning (se Undervisning- kunskaper och värden) men även för att säkerställa att de samlar in ett varierat

betygsunderlag. Vanliga variationer är att det finns möjlighet att välja om man vill lösa uppgifter individuellt

eller i grupp. Andra variationer kan vara att välja om en uppgift ska lösas muntligt eller skriftligt. Det kan också

handla om att välja redovisningssätt till exempel muntligt istället för skriftligt eller inlämningsuppgift,

grupparbete eller individuellt. Ibland erbjuds flera alternativa uppgifter, så att eleven själv kan välja hur och vad

hon eller han vill fördjupa sig inom. Det centrala innehållet är dock inte förhandlingsbart.

De lärare som undervisar i ämnen där nationella prov genomförs använder dessa till att kvalitetssäkra

betygsättningen. Året som varit blev de nationella proven inställda och då har man i stället till viss del använt

sig av gamla nationella prov inom bedömningen. Lärarna för även mer generella betygsdiskussioner med

varandra för att diskutera vad olika kriterier innebär och genomför sambedömning inom de moment det är

möjligt. Enligt lärarna finns det informella arenor för sambedömning vid behov. Yrkeslärarna som är flera inom

samma kurser har större utbyte av varandra i sambedömning.

Underlag till betygsättningen från APL varierar fortfarande mellan utbildningsprogrammen, från strukturerade

trepartssamtal till mer informella samtal, enligt utvärdering som lärarna gjort. BF har hittat ett system som
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fungerar där varje elev uppskattas få tre strukturerade trepartssamtal varje termin, alltså tre kvalitativa

bedömningstillfällen. De övriga två programmen har varierande resultat vad gäller antalet APL-besök, men alla

är överens om att detta skulle vara ett ypperligt komplement till den bedömning lärarna kan göra i den

skolförlagda delen.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Skolan blir bättre och bättre på att kommunicera resultat med eleverna och det visade sig vara få

överraskningar i betygskuverten vid avslutningen av läsåret. Enligt enkätundersökning anser eleverna även att

de i högre grad kan få utmaningar när de behöver det (78 procent jämfört med 63 procent föregående år), men

även elevernas känsla av att ha kunniga lärare som bedriver varierande undervisning har ökat med 19

procentenheter (från 60 procent till 79 procent).

Enligt utvärderingen som gjordes av lärarna har tidsbrist och svårigheter att anskaffa APL-platser uppgetts som

orsaker till att kvaliteten på APL-uppföljningen varierar. Pandemin har inte underlättat processen att anskaffa

APL-platser och därmed har mycket av yrkeslärarnas tid ätits upp av elever som behöver APL-liknande

undervisning. Ytterligare ett problem, enligt lärarnas utvärdering, är att det inte är säkert att en APL-plats kan

uppfylla alla de kunskapskrav som finns i de kurser som ligger utlagda mot APL-verksamheten. Därmed måste

den undervisning och de praktiska moment som görs i skolan komplettera dessa moment inför bedömningen.

APL-området kommer därför fortsätta att vara ett fokusområde även under kommande läsår.

Nya lärare har under året haft tillgång till en mentor. Tillsammans har de haft möjlighet att sätta sig in i rutiner

och haft möjlighet att diskutera pedagogiska frågor. Även specialpedagog har funnits tillgänglig för diskussioner

kring pedagogiska frågor om undervisning och bedömning. Utöver det har specialpedagog och kurator haft

handledning kring bemötande, pedagogiska frågor och annat som känts aktuellt utifrån verksamhetens behov.

Handledningen har erbjudits all personal, inte bara de nyanställda.

Slutsatser

Elevernas resultat visar att lärarna gör ett bra jobb när det kommer till bedömning. Dock har skolan skyldighet

att bedriva ett kvalitetsarbete även kring bedömning och behöver stanna upp för att inventera var den befinner

sig, vart den ska och hur den ska ta sig dit. Lärarna behöver säkerställa att eleverna får en varierad undervisning

och varierade sätt att visa sina kunskaper. Eleverna behöver även få möjlighet att visa sina färdigheter och

kunskaper flera gånger under en kurs, för att lärarna ska kunna validera sin bedömning. Det är även av vikt för

att läraren ska kunna göra en formativ bedömning där eleven ges chans att visa progression i sitt lärande under

kursens gång. Utifrån denna bakgrund kommer skolan under förstelärarnas ledning att genomgå kursen

Bedömning och betygsättning gymnasieskolan under kommande läsår. Grunden till utbildningen finns på

AcadeMedias webbplattform för utbildning, Academy.

När skolan ska säkerställa att eleverna når upp till de kunskapskrav och examensmål som finns är det en brist

att flera av skolans lärare är ensamma i sitt ämne. Sambedömning går att genomföra i viss utsträckning, men

det är svårt att diskutera ämnesspecifik bedömning med någon som inte är insatt i ämnet. Inom ämnet

matematik har en digital matematikgrupp initierats inom Praktiska nord. Här får matematiklärarna chans att

träffa andra ämneslärare från andra skolor för att diskutera ämnet utifrån förbestämda teman. Det finns även

möjlighet att diskutera bedömning.
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Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Praktiska gymnasiet i Gävle har ett elevhälsoteam bestående av rektor (100 procent), specialpedagog (100

procent), kurator (40 procent), studie och yrkesvägledare (40 procent) samt skolsköterska (40 procent).

Skolläkare och skolpsykolog finns tillgängliga centralt inom koncernen. De ingår inte i det vardagliga,

kontinuerliga arbetet som elevhälsan gör, men har under vårterminen haft handledning med elevhälsoteamet i

olika frågor och processer. De fasta medlemmarna i elevhälsan samordnar tjänstgöringsdagar på ett sådant sätt

att alla elevgrupper får tillgång till de olika kompetenserna. En fast mötestid finns, där teamet diskuterar

hälsofrämjande och förebyggande insatser, elevhälsoplanen samt enskilda elevärenden enligt en fast

dagordning.

Elevhälsoteamets arbete har utifrån föregående kvalitetsrapport och den formulerade arbetsplanen varit ett

fortsatt fokusområde, i synnerhet det främjande- och förebyggande arbetet. Precis som den övriga

skolverksamheten har påverkats av pandemin, har även elevhälsoarbetet påverkats. De goda intentionerna att

arbeta med specifika områden inom främjande och förebyggande elevhälsa har under året till viss del grusats

och förändrats. Mycket fokus har tvunget hamnat på hur skolan ska organiseras på bästa sätt under den

pågående pandemin. Detta i syfte att förebygga misslyckanden för eleverna, för att de ska få de kunskaper som

de har rätt till, men även för att alla elever ska bli sedda. Att hålla kontakten med eleverna har varit ett

prioriterat område, för att hela tiden få en översikt över hur de mår och hur skolan fungerar för dem.  Den

svåraste omställningen under året har kanske varit att skifta fokus från “Hur får vi hit våra elever?” till “Hur

håller vi våra elever härifrån och samtidigt på banan?”

Utifrån denna bakgrund återupprättades den så kallade elevlistan. Det är ett dokument som är utformat för att

dokumentera att alla elever kontinuerligt kontaktats under distansen, så att ingen elev blir lämnad ensam i sina

studier. Målet har varit att varje elev ska bli kontaktad av en vuxen åtminstone en gång/vecka utanför

lektionstid. Samtalet bör handla om hur distansundervisningen fungerar för eleven, hur eleven mår och om

eleven behöver något slags extra stöd för att få det att fungera bättre. Stödet kan till exempel bestå av en

kontakt med någon från elevhälsoteamet, att eleven behöver komma in till skolan mer etcetera. Elever i behov

av särskilt stöd har således fortsatt getts möjlighet att komma till skolan även under distansperioden, enligt

anpassade scheman för att kontrollera och minska antalet elever på plats samtidigt.

Elevhälsan har haft en stor del i omorganisationer som varit nödvändiga i och med distansundervisning och

skapandet av kombinationsvarianter, för att tiden inne på skolan skulle bli så effektiv som möjligt för eleverna

samtidigt som det skulle skapas en organisation som gjorde det möjligt att hålla distansen till varandra. Bland

annat har varje klass som varit i skolan haft tillgång till flera klassrum, för att ha möjlighet att sprida ut sig.

Lärarna har haft tillgång till munskydd och visir. Eleverna har inte erbjudits skydd, men heller inte hindrats att

använda sådana. Handsprit har placerats ut i alla klassrum, på toaletter och i allmänna utrymmen.

Tillsammans med lärarna påbörjade elevhälsoteamet under föregående läsår ett arbete kring att skapa “en

gemensam bas”, där grundtanken är att det som är nödvändigt för några elever även är bra för de andra

eleverna. I och med detta påbörjades ett fördjupande arbete kring ledning och stimulans, tydliggörande

pedagogik samt extra anpassningar med syfte att lyfta individuella anpassningar till en gruppnivå. Detta utifrån

att när tydlighet byggs in redan från början, i planeringsstadiet, kan behovet av individuella anpassningar

förebyggas och minskas.

Under läsåret har skolan fortsatt att genomföra veckovisa EWS-konferenser (Early Warning System). I detta

forum möts elevhälsan och lärarna i arbetet kring eleverna. Syftet är att tidigt identifiera eventuella

problemområden inom undervisning, elevgrupper etcetera, men även att lyfta enstaka individärenden vid

behov. Detta forum ska användas för kollegiala samtal och pedagogiska diskussioner kring vilka behov som
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finns i de olika elevgrupperna samt hur skolan kan möta dessa inom den ordinarie undervisningen i första

hand. Systemet ger löpande information om elevernas nuläge samt ger signaler om var det kan finnas brister.

Därmed är det ett viktigt forum även i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Det finns tydliga och fungerande rutiner kring det åtgärdande arbetet, såsom anmälan till rektor, pedagogiska

utredningar och uppföljning av åtgärder samt frånvaroutredningar.

För att skapa mer trygghet och struktur har skolan satt upp en tavla med bilder och namn på all personal, så att

eleverna kan gå och titta vid behov. All personal har även fått namnskyltar. Två TV-skärmar finns uppsatta där

det rullar aktuell information. Dessa uppdateras kontinuerligt. Eleverna nyttjar i hög grad ett och samma

klassrum, när det är möjligt, och klassrummen är tydligt uppmärkta.

Skolan har en total frånvaro som ligger på cirka 20 procent. Närvaroarbetet behöver därför prioriteras under

kommande läsår, när skolan förhoppningsvis får ha eleverna på plats igen. Rutiner kring frånvarouppföljning

har arbetats fram under läsåret och frågor kring rutiner om hur skolan ska följa upp elevers frånvaro samt hur

och när olika åtgärder ska tillämpas har upptagit en stor del av vårterminens möten. Rutinerna har även

implementerats hos mentorerna, så att det sker en kontinuerlig uppföljning av elevernas frånvaro i syfte att

tidigt identifiera frånvaromönster. Ett närvarofrämjande arbetsområde är i process att arbetas fram och sjösätts

under höstterminen 2021, ett arbete där elevhälsan fått handledning från både skolpsykolog och från

skolläkare.

Elevhälsan jobbar för att kontinuerligt samverka med övrig personal inom enheten, vilket försvåras av att flera i

elevhälsan jobbar deltid och därför inte alltid finns tillgängliga. I och med att skolan är relativt liten är

kontakterna ändå täta. Det torde göra att det är lätt för lärarna att kontakta någon i elevhälsan när de upplever

att de behöver stöttning inom ett område eller omkring en elev.

I början av läsåret, innan det blev distans,  arbetade elevhälsan för att skapa trivsel och rastaktiviteter. Ett

spelrum inreddes där eleverna kan spela spel och umgås med varandra på rasterna. Spelrummet har under

läsåret använts flitigt av eleverna, när de varit på plats. Detta arbetsområde önskas bearbetas ytterligare med

fler möjliga aktiviteter, även utomhus.

Handledning tillsammans med kurator och specialpedagog har erbjudits under läsåret. En timme per vecka har

avsatts för diskussioner kring främst undervisning, bemötande och hur man kan hantera frustrationen som

ibland uppstår kring arbetet med eleverna.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

I grunden finns för närvarande god täckning för elevernas behov inom elevhälsan, men elevantalet har ökat

innevarande läsår och förväntas öka även under kommande läsår. Med tanke på skolans elevunderlag och de

behov som finns kring eleverna kan det behöva ses över framåt, i synnerhet eftersom skolan växer i elevantal.

Under vårterminen har elevhälsan stärkts upp med ytterligare 20 procent kuratortid, vilket har varit nödvändigt

under de omständigheter som varit. Att flera kompetenser i elevhälsan arbetar deltid har visat sig skapa en viss

känsla av otillgänglighet hos lärarna. Det visar en utvärdering som gjorts i slutet av vårterminen. Utvärderingen

visar vidare att lärarna anser att återkopplingstiden för ett elevärende ofta är för lång och att elevhälsan inte

tar tag i elevärenden på det sätt som de förväntas av lärarna, utan att elevärenden “studsar tillbaka”.

Elevhälsans möten fungerar fortsatt väl, där fokus ligger på elevgruppen. Målet är att mötena ska fokusera på

hälsofrämjande och förebyggande arbete. Pandemin och arbetet runt den har som sagt tagit mycket tid, men

det har ändå funnits tid till att diskutera hälsofrämjande och förebyggande insatser kring framförallt

närvarofrämjande arbete men även andra områden som att fortsätta det påbörjade arbetet inom ledning och

stimulans, hur EWS-konferenserna kan effektiviseras och hur handledningstillfällena kan utvecklas. Under

läsåret har det diskuterats och planerats mycket kring dessa områden, men själva arbetet initieras tillsammans
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med lärarna under uppstartsveckan hösten 2021. Även lärarna har haft extra mycket jobb i och med pandemin

och därför har det upplevts som övermäktigt att påbörja nya och fördjupa pågående arbetsområden under

denna tid.

Distansundervisning är svår för skolans elever och det har hela tiden gjorts speciallösningar för elever som

behöver komma till skolan. Enligt schema kom de till skolan för att få det stöd som behövdes. Elevlistan

fungerade väl och fyllde sitt syfte under distansperioden, då lärarna redan var invigda i hur den fungerar sedan

förra vårens distansperiod. Att få kombinera distans- och närundervisning var ändå ett lyft både för elever,

lärare och elevhälsans personal. Det gav större möjligheter att följa upp elevernas kunskapsresultat och

mående och därigenom kunna sätta in mer adekvata åtgärder.

Insatserna kring ledning och stimulans, tydliggörande pedagogik och extra anpassningar har inte fått det fokus

som var planerat under läsåret. Inte heller arbetet med att skapa en gemensam bas har fått den

uppmärksamhet som det borde fått. Ändå syns det att de tidigare insatserna gett resultat, både på elevernas

resultat men även på sättet som stödtrianglarna trubbats i toppen och breddats i botten. Få pedagogiska

utredningar har gjorts under läsåret och det tolkas som ytterligare ett tecken på att lärarna arbetar mer med

ledning och stimulans och är tydliga i sin undervisning. Elevhälsan kan även se i de vardagliga samtalen att

tänket kring och bemötandet av eleverna har förändrats åt ett positivt håll. Förståelsen för eleverna har ökat

och frustrationen kring eleverna har minskat och blivit lättare att hantera.

Frånvaroutredningar har gjorts i högre utsträckning, men färre än vanligt. Dock är det ett problem att de elever

som har mest frånvaro också är mycket svåra att få kontakt med. Trots upprepade försök från undervisande

lärare, mentorer, elevhälsans personal samt rektor via telefon, mejl och brev dyker de eleverna upp sporadiskt

och är mycket svårfångade. Det handlar dock om ett fåtal elever. I övrigt upplever både lärare och elevhälsans

personal att skolan har bra överblick över eleverna, enligt utvärderingar som gjorts.

Arbetet kring EWS-konferenserna har utvecklats positivt och fokuserar mer gruppnivå än individnivå. Distansen

och den digitala mötesformen har dock skapat distans på mer än ett sätt. Engagemanget och de pedagogiska

diskussionerna har i hög grad uteblivit under mötestiden, men mycket har fångats upp på andra sätt i mer

individuella diskussioner och i handledning. Det kollegiala lärandet som kan förväntas i sammanhanget har

därmed blivit lidande. I lärarnas utvärdering har också framkommit att den nuvarande organisationen kring

EWS-konferenserna upplevs som ineffektiv, då lärare ofta har suttit med i diskussioner kring klasser som de inte

direkt har undervisat. Syftet med detta var att få möjlighet att genom pedagogiska diskussioner lära av och

hjälpa varandra i kollegiala lärandesituationer. Planer på omorganisering finns inför höstterminen.

Närvaroarbetet är som redan nämnts ett prioriterat område inför nästkommande läsår. Skolan har redan börjat

arbeta enligt rutiner för månatlig frånvarouppföljning och rutinen börjar fungera bra. Vidare behöver rutinerna

kring uppföljning och efterarbete utvecklas, så att det inte upplevs som att lärare inte får den återkoppling de

behöver. Även ett tydligare samarbete mellan lärare och elevhälsa måste utarbetas i detta hänseende, så att

närvaroarbetet blir något alla sluter upp omkring och inte något som ska lämnas över till elevhälsan. Det

främjande- och förebyggande närvaroarbetet behöver fördjupas och förankras hos all personal.

Eftersom spelrummet har varit ett uppskattat inslag har elevhälsan påbörjat planer med att utöka

möjligheterna till rastaktiviteter. Eleverna uttrycker ett behov av att ha möjlighet att göra saker under långa

pauser då de säger att det är tråkigt att bara sitta och vänta. Organisationen kring spelutlåning skulle behöva

struktureras upp, då många spel försvinner eller inte längre är kompletta. Å andra sidan är mycket inköpt via

second hand, så det är inte en stor kostnad för skolan.

Handledningen som bedrivits under läsåret har varit uppskattad hos de lärare som tagit chansen. Trots att det

avsatts en timme ungefär varannan vecka har den dock upplevts som sporadisk enligt utvärdering. Ibland har

enskilda lärare handletts och ibland har grupper av lärare handletts. Flexibiliteten och möjlighet att anpassa
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efter just de behov som funnits just då har prioriterats, men det har även gjort att lärarna inte fått den

kontinuitet som behövs. Det har gått för lång tid mellan varje tillfälle för den enskilde läraren.

Slutsatser

Närvaroarbetet måste utvecklas och det finns planer på att genomföra ett närvarolyft som är anpassat efter

verksamheten under kommande läsår. Kursmaterial hämtat från Academy kommer att ligga som grund i detta

arbete som kommer att initieras i uppstarten av kommande läsår och ses som ett långsiktigt arbete som

kommer att få mycket tid för att utvecklas och fördjupas.

Insatser kring ledning och stimulans, tydliggörande pedagogik och extra anpassningar är inplanerade. Bland

annat har skolan köpt in magneter mer de sju tydliggörande frågorna som ska sättas upp i varje klassrum, ett

sätt att göra det så kallade startblocket tydligare. Arbetet som påbörjats kring att skapa en gemensam bas och

hur skolani ska tänka kring just de elever skolan har, kommer även det att få en nystart under uppstarten av

höstterminen. Detta utifrån att det var länge sedan skolan gjorde den inventering som ligger som grund för det

arbetet nu, men även utifrån att skolan har några nya lärare som inte var med då.

Planer finns för fler rastaktiviteter. Bland annat undersöks möjligheterna att skapa en miniarena på skolgården

på baksidan, för att möjliggöra till exempel bollsport. Ett pingisbord, antingen ute eller inne, finns också som

önskemål från eleverna.

Handledningen med kurator och specialpedagog kommer att fortsätta, men omorganiseras. Den kommer att

hållas i arbetslag, indelade utifrån undervisande lärare inom de olika programmen. Den indelningen kommer

även att användas i EWS-arbetet, för att det upplevs som mer meningsfullt från lärarnas håll att diskutera kring

de elever som de faktiskt undervisar. Dock kommer både yrkes- och gg-lärare vara i kombination, vilket ses som

positivt då de träffar eleverna i olika situationer och det kan skapa goda diskussioner. Denna omorganisering

skapar även kontinuitet i handledningen eftersom varje lärarlag kommer att ha handledning var fjärde vecka.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

På Praktiska Gymnasiet i Gävle går majoriteten av eleverna en utbildning som till största delen är en lärlings-

eller lärlingsliknande utbildning. Det innebär att utbildningen bygger på att eleverna genomför en stor del av

utbildningstiden på en arbetsplats inom det yrke de inriktar sig mot, så kallad APL. Som lärling får eleven en

närmare kontakt med arbetslivet och mer tid till att redan under skolgången/utbildningen få möta företrädare

från arbetslivet, vilket även görs genom olika studiebesök inom olika branscher. Syftet är att eleverna ska få

tillägna sig kunskaper genom att praktiskt göra, inte bara läsa sig till kunskaper.

Vad gäller organisationen kring detta är skolan inne i ett förändringsskeende. Grundtanken har varit att

eleverna ska genomföra minst 50 procent av sin totala utbildning som lärling på en APL-plats, men skolan har

identifierat en viss problematik kring det förfarandet. APL-platserna ansåg att eleverna kunde för lite när de

kom ut och eleverna kände sig oförberedda och otrygga inför uppdraget. Skolan beslutade därför att anta

elever på BA och på VF som skolförlagda under deras första år från hösten 2020. Från årskurs 2 blir eleverna

således lärlingar och genomför resterande tid av sin utbildning med minst 50 procent på en arbetsplats. Om

det inte går att hitta tillräckligt många APL-platser bedriver skolan APL-liknande verksamhet, bland annat i

skolans egna verkstäder. BF-elever har varit antagna som lärlingar eller lärlingsliknande redan från början av sin

utbildning även 2020. De har därmed haft två dagar APL redan i årskurs 1.
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Rent praktiskt består APL-tiden efter förändringen av två dagar per vecka i årskurs 2 och tre dagar per vecka i

årskurs 3. Vidare tillkommer två veckor per termin och årskurs som helt viks till APL. På så sätt når skolan den

stipulerade minimitiden på minst 50 procent APL från det år eleven blir lärling. På BA finns en anställd

APL-handledare, som bedriver den APL-liknande undervisningen för de elever som ännu inte tilldelats en

lämplig arbetsplats.

För att säkerställa att handledarna får den information som behövs för att kunna ta emot en APL-elev på rätt

sätt finns en APL-mapp för handledarna. I denna återfinns information om hur APL ska fungera och hur

bedömning sker bland annat i så kallade trepartssamtal. Även Skolverket har en handledarutbildning som

erbjuds alla handledare. Utbildningen består av flera webbaserade moduler som kan genomföras när

handledaren själv har möjlighet. Modulerna tar upp frågor som bemötande av APL-elever, hur man handleder

och lär ut samt hur återkoppling och uppföljning kan genomföras. Det finns även en modul som stöttar den

handledare som tar emot en elev som behöver extra stöd i något hänseende.

Trepartssamtalet är ett samtal där eleven, handledaren samt den ansvariga läraren deltar. Det är ett verktyg

som kan användas till att följa upp elevernas kunskapsinhämtning via sin APL-plats och kan vidare vara ett

viktigt verktyg i bedömning av elevens prestationer i samband med APL. Det är även ett ypperligt tillfälle att

samtala kring de kunskapskrav som finns i olika kurser och hur eller vilka av dessa eleven kan uppnå via APL.

Det är yrkeslärarna som anskaffar APL-platser och gör matchningar gentemot sina elever. Dock uppmanas även

eleverna att komma med förslag till APL-plats om lämpliga kontakter finns. Bedömningen huruvida en APL-plats

är lämpligt i korrelation till syftet med utbildningen görs av ansvarig yrkeslärare. Tid för anskaffning av

APL-platser har under läsåret funnits inlagd i yrkeslärarnas schema, genom att en hel dag har varit lektionsfri.

Denna dag behöver dock delas mellan APL-anskaffning, APL-besök/trepartssamtal samt administrativa

uppgifter som finns runt APL. Yrkeslärarna har även haft två morgonmöten per vecka till att sitta ner

tillsammans för att diskutera och planera APL-anskaffningen.

Utvärdering av APL

Samtliga yrkesämnen är nya föra skolans elever. De har inte läst ämnena tidigare, kan inte språket som finns

inom de olika yrkena och de flesta har ännu inte en aning om vad det innebär att stå redo att jobba på en

arbetsplats klockan sju på morgonen när de påbörjar APL på sitt program. De få elever som vet lite mer är de

som har haft ett privat intresse och därför kommit i kontakt med yrket tidigare. Detta skapar en kulturkrock

som har varit svår att överbrygga. Resultatet har varit många förlorade APL-platser, vilket vidare resulterat i att

skolan har fått ett oförtjänt dåligt rykte på arbetsplatserna vilket i sin tur kan innebära att det blir svårare att

anskaffa APL-platser. För att göra tröskeln lite lägre har skolan därför valt att skolförlägga årskurs 1 på BA och på

VF. Från hösten 2021 kommer även BF-eleverna att vara skolförlagda i årskurs 1.

Genom ovan nämnda förfarande får skolan en större möjlighet att förbereda eleverna på vad som komma skall,

innan de faktiskt kommer ut till en arbetsplats. Eleverna hinner lära sig de teoretiska grunderna, får möjlighet

att öva praktiska moment och framför allt hinner de bygga en relation till sina yrkeslärare och till varandra på

ett bättre sätt innan de sprids till olika arbetsplatser. Det underlättar även matchningen till en APL-plats och

förebygger förhoppningsvis kulturkrockar, så att färre APL-platser förloras. Enligt utvärdering upplever lärarna

att eleverna är mer förberedda inför APL nästkommande år. Dock har det inte kunnat utvärderas ännu då de

första skolförlagda eleverna nyligen fått sommarlov och ska tilldelas APL-platser i början av höstterminen, även

om några redan tjuvstartat med en dag APL per vecka redan i slutet av vårterminen.

APL-handledarnas deltagande och engagemang kring handledarinformationen och handledarutbildningen har i

lärarnas utvärdering visat sig vara mycket ojämnt. Då BF beskriver att deras handledare i hög utsträckning

genomgår handledarutbildningen, beskriver BA och VF att det är svårt att motivera deras handledare till att ta

sig den tiden. Även handledarmappen används sporadiskt och handledarna uttrycker att det är för mycket
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information att ta sig igenom och att hålla aktuell. VF uttrycker i utvärderingen att de hittat en alternativ väg

genom att ta informationen muntligt.

Trepartssamtalen är en viktig del av uppföljning av både kunskapsinhämtning och lämplighet av APL-plats. Dock

uttrycker lärarna i sin utvärdering att de inte fungerar fullt ut inom alla program. Några lärare uttrycker att det

fungerar utmärkt och att samtalen är en mycket viktig del i bedömningen, medan andra lärare uttrycker att de

inte hinner med att genomföra så många samtal som behövs för att fullt ut kunna använda informationen i

bedömningen. Inom något program sker trepartssamtal enligt ett strukturerat och bestämt förfarande, medan

andra har mer spontana samtal. Det skapar en olikvärdighet för elevernas uppföljning och är därmed ett

område som behöver fokuseras extra under kommande läsår.

Yrkeslärarna uttrycker att det är svårt att anskaffa APL-platser och pandemin har inte underlättat detta. Skolan

har tidigare haft ett dåligt rykte och många arbetsplatser är inte redo att ge skolan en ny chans. Inom VF och BA

ligger andelen elever som har en APL-plats av god kvalitet mellan 50-75 procent. BF ligger närmare 100

procent. Skolans rykte börjar dock förbättras och skolan jobbar på att hitta nya sätt att nå ut till

arbetsplatserna.

De elever som ännu inte tilldelats en APL-plats har under läsåret fått en APL-liknande utbildning i skolan. De

eleverna har arbetat med olika moment i verkstäderna, men har även gjort en upprustning av skolan samt gjort

vissa tillbyggnader för att förbättra utrymmet i till exempel matsalen. Eleverna har i och med detta arbete sett

en större meningsfullhet med sin utbildning genom att se hur något kan växa fram i praktiken. Fler liknande

projekt behövs framåt, om eleverna fortsatt inte kan få APL-platser.

Studiebesök och liknande verksamhet har inte varit genomförbart under året på grund av pandemin. Dock har

några representanter från de olika branscherna kommit till skolan under ordnade former för att ge information

som kan vara användbar för eleverna. Aktiviteter för att väcka intresse hos arbetsplatserna har heller inte varit

genomförbara på grund av pandemin.

Slutsatser

Svårigheterna med anskaffning av APL-platser har flera orsaker. Pandemin är en faktor som påverkat, eftersom

företag varit mer restriktiva att ta emot elever utifrån. Prioritering av tid har varit en annan faktor, då en hel del

tid tvunget har prioriterats till de elever som inte varit på ett företag, utan gjort sin APL i skolan i stället. Det har

också skapat en viss känsla av bekvämlighet hos eleverna, då det kan upplevas som enklare att komma till

skolan och utföra sin APL än att faktiskt komma ut till ett företag. Då skolan vet hur viktigt det är för eleverna

att komma i kontakt med den verkliga arbetsmarknaden och för att skapa en större meningsfullhet i

utbildningen behövs insatser inom detta område framåt. Av de elever som har APL under sin utbildning, har

också en hög procent ett arbete efter avslutade studier. Yrkeslärarna kommer även i fortsättningen att ha tid

avsatt till både planering i sitt respektive yrkeslag men även för gemensam planering för samtliga yrkeslärare,

för att försöka hitta fler sätt att nå ut till arbetsmarknaden.

Det finns redan flera goda idéer om att nå ut till företag på olika sätt. Bland annat finns önskemål om att få visa

upp skolan genom mingelkvällar, affärsluncher, utskick etc. Om pandemin lättar öppnar det upp för mer sådana

aktiviteter. Kanske finns det även mässor och liknande tillställningar där skolan kan finnas med och knyta

kontakter.

För elever som ändå kommer att ha APL-liknande undervisning i skolan finns planer om att försöka upprätta

samarbeten mellan skolan och exempelvis kommunen eller företag för att få möjlighet att utföra arbeten under

handledning av skolans APL-handledare. Arbeten skulle också kunna genomföras åt privatpersoner, men det

beror mycket på hur stor elevgruppen blir.
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Lärarna ser nu att LoopMe skulle vara ett verktyg som kan underlätta mycket i bland annat uppföljningsarbete.

Nya tag kommer att tas kring detta. Lärarna har fått en genomgång i stor grupp av central utbildare i början av

läsåret. Detta landade inte hos alla. Någon yrkeslärare började använda verktyget mer kontinuerligt och har

sedan haft mindre genomgångar med sina kollegor. Detta har gjort att lärarna ser fler fördelar med verktyget

och ett större intresse har skapats för att komma igång med detta arbete. Skolan gör ett nytt försök med

ytterligare en genomgång i större grupp i uppstartsdagarna i augusti 2021.

Trepartssamtalen och organisationen kring dessa behöver struktureras upp, så att skolan säkerställer att de

sker och att det finns kvalitet i dem. Detta eftersom APL är en så pass stor del av elevernas utbildning och

samtalen utgör, korrekt utförda och använda, en god grund i lärarnas bedömningsarbete.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Vid Praktiska Gymnasiet i Gävle arbetar en studie- och yrkesvägledare om 40 procent fördelat på två dagar i

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

också tillgänglig via både mejl och telefon. Vägledaren ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar alltid de dagar

som EHT-teamet träffas.

Studie- och yrkesvägledarens roll i vägledningen på Praktiska Gävle är att vara ett stöd för eleverna i deras

valprocess. Detta stöd sker genom att både den snäva och den vida vägledningen sker utifrån en opartiskhet

från vägledarens sida där eventuella beslut och studie- och yrkesval ska vara elevernas egna. Eleverna får inför

valsituationer stöd av vägledaren i att bearbeta olika valalternativ exempelvis genom hjälp att ställa olika

valalternativ mot varandra utifrån sina egna förutsättningar, preferenser och mål.

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 utgår därför från en

övergripande planering med fokus på kontinuitet i studie- och yrkesvägledningen. Detta genom att arbeta

utifrån tanken att all den 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 och vad som fungerar bra och 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 är vägledaren också en viktig del i skolans systematiska

kvalitetsarbete där vägledaren ingår 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 kommande läsår utifrån elevernas och skolans behov. En utvärdering med fokus på den

studie- och yrkesvägledande verksamheten under det föregående läsåret görs och en arbetsplan för

kommande läsår arbetas fram, innehållande bland annat särskilda fokusområden för SYV-verksamheten samt

att datum för riktade insatser till särskilda klasser/årskurser fastslås.

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.
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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. En annan form för

samverkan är EWS:en där studie- och yrkesvägledaren genom medverkan får tidiga indikationer på om någon

elev skulle vara i behov av individuella vägledningssamtal eller att studie- och yrkesvägledaren skulle behöva

medverka vid möte med mentor, elev och eventuell vårdnadshavare. Vägledarens kompetens kan även behövas

för att stödja övrig personal inom området.

Medverkan sker också på skolans arbetsplatsträffar. Här har studie- och yrkesvägledaren vid ett antal tillfällen

under året bidragit med kompetensutveckling och hållit föreläsningar för personalen inom

vägledningsområdet. Studie- och yrkesvägledaren har tillsammans med övrig personal varit delaktig i det

systematiska kvalitetsarbetet. Där har fokus legat på olika utvecklingsområden inom verksamheten som har lett

till flertalet organisatoriska förändringar. Detta i syfte att som skola på bästa sätt kunna möta elevernas behov.

En nulägesanalys av skolans studie- och yrkesvägledning har gjorts av SYV och rektor. Utifrån analysen har

sedan en utvecklingsplan för vägledningsverksamheten utarbetats med konkreta mål inom de områden av

vägledningen som behöver utvecklas, stärkas eller göras om till fokusområden utifrån behov.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

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.

Samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och övrig personal fungerar bra. Då SYV är med i de flesta

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 vägledningsarbetet.

Vägledaren arbetar utifrån tillgänglighetsprincipen att vara tillgänglig både för elever och lärare. Lärare och

mentorer tar ofta kontakt med vägledaren i såväl enskilda elevfrågor som övergripande frågor inom området.

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

förutsättningar då vägledaren på Praktiska Gymnasiet i Gävle besitter kompetens kring både väglednings- och

samtalsmetoder och även fördjupade kunskaper inom psykologi och pedagogik. I de professionella

vägledningssamtalen ges eleven, utifrån enskilda behov möjlighet att reflektera över sin valprocess i vilken

vägledaren finns som stöd för att eleven ska kunna gå vidare i den och stärka den egna valkompetensen.

Slutsatser

Behovet av individuell vägledning är stor bland eleverna på Praktiska Gymnasiet i Gävle. 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. Då den individuella

vägledningen utgår från elevens behov kan en del elever också behöva fler eller färre samtal än andra och

samtalen kan behöva ske på olika sätt och/eller i olika former.

Skolan behöver utveckla ett samarbete med andra aktörer angående vägledning av elever med

funktionsvariationer, för att förbereda för ett liv som kanske inte tillhör den reguljära arbetsmarknaden utan i

stället hitta alternativa vägar att gå. Detta som var ett planerat fokusområde innevarande läsår påverkades av
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pandemins begränsningar i närvaro och tillgänglighet hos de aktörer som skolan önskat initiera ett sådant

samarbete med. Därför kommer arbetet med att utveckla samverkansformer inom området att vara ett fortsatt

aktuellt fokusområde inför kommande läsår.

I och med pandemin har skolans styrka som kreativ problemlösare ytterligare visat sig, då skolan under läsåret

lyckats skapa förutsättningar för en tillgänglig vägledning av god kvalitet trots distansundervisning för eleverna

samt hemarbete för studie-och yrkesvägledaren. Situationer som enkelt kunnat uppfattas som problem i och

med restriktioner om att hålla avstånd och begränsa sina kontakter, har istället setts som en utmaning och en

möjlighet att finna nya sätt för att utveckla tillgängligheten och förbättra möjligheten till vägledning oberoende

av tid och plats. Detta har bland annat skett genom användande av nya digitala plattformar för möten i

kombination med utbildningar på området, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att kunna

tillhandahålla en fungerande vägledningsverksamhet trots att skolverksamheten till mycket stor del bedrivits på

distans.

Det kan också betonas att det hårda arbetet med att skapa forum för samverkan mellan alla skolans

professioner har gett resultat i och med den 100-procentiga examensgraden som skolan uppnådde vid

läsårsslut. För att en sådan framgång ska kunna vara möjlig krävs det att det finns ett väl fungerande samarbete

i vilket även studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll både i form av att ge stöd och motivera eleverna till

att nå hela vägen, men också i form av stöd till lärare och mentorer utifrån regelverk, programstrukturer och

examenskrav.

Arbetet med att utveckla former för samverkan där studie- och yrkesvägledningen involveras ytterligare

kommer att fortsätta under nästa läsår, bland annat genom en organisatorisk förändring som möjliggör arbete i

arbetslag för att skapa mindre och mer tillgängliga forum för specifika diskussioner och utvecklingsmöjligheter

inom arbetslagen.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Skolans fokusområden har under innevarande läsår varit APL, undervisning och lärande samt elevhälsans

arbete.

Inom APL-området kan konstateras att den APL-liknande verksamheten som varit inne på skolan har fungerat

väl, men att eleverna behöver komma ut till arbetsplatser i högre utsträckning. Det är av vikt för att bygga ett

kontaktnät i olika verksamheter samt för att få prova på yrket i dess rätta miljö. Skolan kan se att de interna

APL-projekten kommer att ta slut och att kontakter därför behöver tas med externa aktörer för att skapa

arbetstillfällen för elever som eventuellt inte får en permanent APL-plats. Kontakterna gentemot APL-företag

behöver också utvecklas och intensifieras för att lyckas skapa fler APL-platser framöver, då det är den sortens

utbildning som eleverna har rätt att få.

Inom undervisning och lärande är ledning och stimulans ett fortsatt utvecklingsområde. Skolan har kommit en

god bit på väg men kan fortfarande utveckla arbetet med att skapa en gemensam lektionsstruktur och ett

arbete som utgår ännu mer utifrån de elever som finns på skolan.

Elevhälsans arbete har gått från ett reaktivt till ett proaktivt arbetssätt, där det främjande- och förebyggande

arbetet står i fokus i syfte att sätta elevernas välmående och trygghet på skolan främst. Främjande och

förebyggande arbete kommer fortsatt att vara högprioriterat där närvarolyftet kommer att få ta stor plats.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Gävle 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 6 600  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 Gävle

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 21 9 13

Måleri 3 1 3

Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa 9 2

Pedagogiskt arbete 15 21 9

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering 1

VVS- och fastighetsprogrammet VVS-montör 19 5 5

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 2 1 2

Barn- och fritidsprogrammet 1 2

VVS- och fastighetsprogrammet 1

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet 1

Barn- och fritidsprogrammet 1

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund

2019/2020 27 % 20 % 56 %

2020/2021 24 % 26 % 54 %
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(*variabler som enligt forskning har stor påverkan på elevers skolresultat)

Personal

Personalen består av yrkeslärare 2,4 BF; 3,0 BA samt 2,75 VF, varav två legitimerade och tre med genomgången

intern PIL-utbildning; lärare i gymnasiegemensamma ämnen 5,0, samtliga legitimerade; elevhälsan: 1,0

specialpedagog, 0,4 skolsköterska samt 0,6 kurator; administratör 1,0; SYV 0,4 samt rektor 1,0. Elevhälsans

psykologiska kompetens finns centralt. Vidare tillkommer lärare i studiehandledning på modersmålet på

timbasis.

Organisation och arbetsformer

I den fas skolan befunnit sig har rektor ej sett det vara behövligt med någon utsedd ledningsgrupp.

Avstämningar har skett regelbundet med administratören och aktuella frågor har kunnat behandlas på

morgonmötena där även vissa beslut fattats. En lärare i gymnasiegemensamma ämnen har utfört

schemaarbetet. Under vårterminen 2021 har en förstelärare utsetts.
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Bilagor

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



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 14,8%

PRAKTISKA 14,8%
Praktiska Gävle 14,8%

BA 6,7%
BF 28,6%
RL 0,0%
VF 25,0%

Totalsumma 14,8%

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





Indikatorer: Attraktivitet
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