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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/2021 

Praktiska gymnasiet Göteborg är en fristående skolverksamhet inom Academedias koncern som har funnits 
sedan 1999. Skolan erbjuder främst lärlingsutbildning där eleverna är ute på arbetsplatsförlagt lärande, APL, 
minst femtio procent av sin studietid. Det finns  även ett antal elever som läser skolförlagd utbildning men 
ändå med en omfattande del av sin utbildning på en APL plats.  Vi är en liten skola med en stor gemenskap och 
en trygg, stabil och kompetent personal som har en nära relation till sina elever och kollegor. Beslutsvägarna i 
vårt dagliga arbete är oftast korta och snabba och från ledningshåll arbetar vi aktivt med att skapa delaktighet 
och transparens kring våra löpande processer och vårt systematiska kvalitetsarbete.  

Upplevelsen av det gångna året är att det har skett en stor utveckling av verksamheten och våra lokaler.   
Vårt systematiska kvalitetsarbete har förbättrats avsevärt och processer att leda det arbetet har blivit tydligare 
i och med förstelärarnas roll. Bland annat driver de, tillsammans med ledningen, vårt kollegiala arbete med 
auskultationer hos varandra och regelbundna elevavstämningar  vilket har lett till en bättre samsyn kring 
elever och en ökad kompetens kring hur man kan variera sin undervisning och bemöta olika slags elever. Att 
även elevhälsoteamet (EHT) deltar i elevavstämningar har lett till att alla i vårt kollegium blivit mer engagerade 
i elevhälsan. Vi har också blivit bättre på att göra insatser på  gruppnivå och inte enbart på individnivå.  
Elevhälsan har under läsåret 20/21 kommit närmare eleverna genom en ökad tillgänglighet och gemensamma 
aktiviteter och en ökad  delaktighet i elevernas vardag på skolan.  
 
Personalen har under året genomgått gemensamma utbildningsinsatser och på så sätt fått en ökad samsyn och 
kompetens kring Loop me (digitalt kommunikationsverktyg), hederskultur samt hantering av IT som ett verktyg 
för undervisning. Flera medarbetare har även påbörjat en yrkeslärarutbildning eller Praktiskas interna 
pedagogiska utbildning, PIL, som varit en god förberedelse för dem i deras yrkesroll. 

Under året har en renovering av skolans lokaler slutförts i syfte att  bland annat få en bättre ljussättning, 
ljusare kulörer och nya mer ergonomiska möbler. De olika programmens verkstäder eller metodrum har också  
rustats upp för att på så sätt bättre kunna förbereda elever inför deras APL och i viss mån även hantera de 
elever som under viss tid saknar APL-plats.  
 
En stor utmaning under året har varit pandemin i form av Covid 19 vilket lett till en ökad arbetsbelastning för 
samtlig personal. Både personal och elever har mestadels haft fjärrundervisning och digitala möten.  
Ett antal elever, företrädesvis inom vård, har inte kunnat vara kvar på sina APL platser på grund av en ökad 
smittorisk. Såväl lärare som majoriteten  av våra elever har anpassat sig väl  till de nya förutsättningarna och 
har fortsatt att prestera mer än väl. Både studieresultat och närvaro i kurser visar på positiva resultat för våra 
elever vilket möjliggör att i framtiden använda fjärrundervisning som ett komplement till ordinarie 
undervisning. I syfte att nå de elever i behov av särskilt stöd eller med olika funktionsnedsättningar så 
kompletterades fjärrundervisningen med praktiska moment, i små grupper eller enskilt,  i skolans verkstäder 
för att säkerställa att eleven fått korrekta förutsättningar att nå målen.  

Våra resultat visar i större delar att vi har en högre måluppfyllelse jämfört med föregående år. Våra elever 
lyckas bättre, har en högre examensgrad och är mer nöjda med sin utbildning. Vår förhoppning är att  läsåret 
21/22 kommer  innebära en ytterligare  vidareutveckling av det goda kvalitetsarbete som pågår.  
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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 och olika processer som 
tillsammans bidrar till verksamhetens kvalitet. Exempel på sådana processer är arbetet med kontinuerliga 
elevavstämningar, samsyn kring undervisning, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete samt det 
arbetsplatsförlagda lärandet (APL).  
 
På skolan finns tre förstelärare som fungerar som processledare med olika ansvarsområden. I schemat finns tid 
avsatt varje vecka  för systematiskt kvalitetsarbete kring våra fokusområden. Under denna tid finns utrymme 
för personalen att dela med sig av goda exempel kring undervisning och lärande. Fyra gånger om året leder 
förstelärarna analysseminarium där personal involveras i arbetet med att utveckla verksamheten. Analysen 
och underlaget leder 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 klassråd.    
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3. Resultatredovisning (resultatkvalitet) 
 Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i 
läroplanen och varje programs examensmål. 

Kunskaper 

Avgångselever 
 

Andel elever med examen 

 

Andelen elever med examen har ökat markant, 17 procentenheter,  under det senaste året, vilket vi finner 
positivt. Stora bidragande faktorer är att vi har väl fungerande elevavstämningar där elevhälsan samarbetar 
med pedagogerna för att hitta lösningar på grupp- och individnivå samt att vi arbetar aktivt med systematiskt 
kvalitetsarbete. 
 

Examensgrad per kön 

 
 
Examensgraden bland såväl pojkar som flickor har ökat. Störst ökning av examensgrad, 23 procentenheter, har 
skett hos flickor. Motsvarande siffra hos pojkar är 14 procentenheter. 
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Genomsnittlig betygspoäng per program 

 
 
Totalt sett så är siffran för genomsnittlig betygspoäng 20/21 oförändrad jämfört med föregående år. Dock har den 
genomsnittliga betygspoängen ökat på samtliga program utom på fordonsprogrammet och hantverksprogrammet. 
På dessa program har den minskat något och på industriprogrammet är siffran oförändrad. Största ökningen har 
skett på VF.  
 
Genomsnittlig betygspoäng per kön 
 

 
 
Utvecklingen har ökat markant hos flickor, 1,7 procentenheter, medan den sjunkit hos pojkar med 0,3 
procentenheter.  
 
 
Andel elever med grundläggande behörighet – avgångselever 2021 
 
 

BA 6,7 
EE 11,1 
FT 9,1 
HV 0,0 
IN 0,0 
VF 44,4 
VO 12,5 
Totalt PA Göteborg 14,3 

 
Tabellen ovan visar att det finns stora skillnader mellan programmen när det gäller grundläggande behörighet 
till högskola och universitet bland avgångseleverna. På flera program är det inga elever som läst in 
högskolebehörighet, medan det på VF är 44,4 %. Dock är det få elever på varje program varför några få elever 
kan ge stort utslag i statistiken. Det totala antalet högskolebehöriga bland avgångseleverna på Praktiska 
Göteborg var läsåret 2020/2021 14,3 % vilket ligger under genomsnittet för Praktiska gymnasiet  som var 19%.  
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Anställningsbarhet per program - avgångselever 20/21 

Program Anställningsbarhet 

Bygg/Måleri 68,7 % 

El 30 % 

Fordon 66,6 % 

Hantverk 66,6 % 

VVS- och fastighet 30 % 

Vård  73,6 % 

Industri 50 % 

 

Vi kan konstatera att många av våra elever fått en anställning direkt efter gymnasiet. Flest elever inom vård, 
men även på övriga program har eleverna fått jobb efter avslutad skolgång. 

Betygsfördelning per program 

 
 
Utifrån de resultat som visas ovan har antalet F minskat på samtliga program förutom industritekniska 
programmet och hantverksprogrammet. En mycket positiv förändring har skett på vårdprogrammet respektive 
elprogrammet, som båda minskat andelen F med mer än 10 procentenheter jämfört med föregående år.  
 
Undervisningsutvärdering skolnivå 20/21 
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Undervisningsutvärderingen som genomförs med eleverna varje år visar att lärarna har blivit bättre på att 
involvera eleverna i planering och undervisning. 

Nationella provbetyg 

Inga nationella prov genomfördes under läsåret 20/21. 
 

Elever på introduktionsprogram 

Betygsfördelning satta betyg i gymnasiekurser - IM totalt 

 

Elever på introduktionsprogrammen har uppnått högre betyg och fått färre F i sina gymnasiekurser läsåret 
20/21 jämfört med föregående år.  

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

Vi strävar efter att värdegrunden ska genomsyra hela skolans verksamhet och vardag. Vi bygger relationer och 
är tillgängliga och synliga för våra elever både i och utanför klassrumssituationen.  Att vi är en relativt liten 
skola och att våra elever är ute på APL stor del av sin skoltid gör det lättare för oss att hinna möta våra elever 
när de är i skolan eftersom alla elever sällan är på plats samtidigt. I de fall elever upplever något som ojuste 
eller kränkande tar vi genast en diskussion eller agerar direkt på det som hänt och anmäler vidare till 
skolledning, skyddsombud och elevhälsoteam för uppföljning. Kränkningsanmälningar skickas vidare till 
huvudman via Academedias interna servicewebb. Tillbudsrapport skrivs av berörda och skickas vidare till 
rektor. 

Vi har tagit fram ett fåtal gemensamma ordningsregler tillsammans med föregående års elever. Dessa finns 
uppsatta i varje klassrum och hänvisas till i vardagen och vid föräldramöten. Lärare använder sig av diverse 
tekniker för att skapa diskussioner kring värdegrund bland eleverna, för att tydliggöra om det finns 
utvecklingsområden inom värdegrunden som vi ska fokusera på. Vi arbetar proaktivt genom att ha lektioner 
där värdegrunden ligger i fokus, bland annat i engelskan, där fokus under många lektioner ligger på mänskliga 
rättigheter, rasism, HBTQ och jämställdhet. Det här förtydligar skolans värdegrund samt att skapar en 
plattform där eleverna själva får diskutera och reflektera kring dessa viktiga ämnen. 

Under uppstartsdagarna med årskurs 1 ligger fokus på normer och värden då vi arbetar aktivt med 
värdegrundsfrågor. Personalen på skolan gör bland annat olika övningar och rollspel för att ta reda på 
elevernas attityder och åsikter kring aktuella frågor och för att skapa plats för diskussioner. Dessa övningar 
syftar till att skapa en god gemenskap och sammanhållning och framförallt för att synliggöra vår värdegrund. I 
vissa ämnen ingår normer och värden i det centrala innehållet och bearbetas i undervisningen.  
 
Ett annat forum som under året 20/21 utvecklats för att skapa en delaktighet hos eleverna i arbetet med att 
skapa en trygg skola med skolans värdegrund i fokus är elevrådet. Elevrådet har letts av kurator och en 
yrkeslärare som tillsammans med eleverna har haft regelbundna möten under året. Inför elevråd har varje 
klass ett klassråd för att ges möjlighet att lyfta fram sina synpunkter. 
 
Årligen upprättas en plan mot diskriminering och kränkande behandling av kurator i dialog med övrig personal 
och elever. Utifrån LoV-enkätens resultat har fokusområden i årets plan varit att arbeta med språkbruket samt 
öka tryggheten för tjejer på skolan. Det har bland annat skett genom ökad involvering av tjejer till elevrådet, 
aktiva diskussioner kring språkbruk med elever samt tillsammans med elevrådet diskuterat klimatet på skolan. 
Eleverna i elevrådet fungerar som ambassadörer med uppdrag att föregå med gott exempel och stötta nya 
elever. Ett annat initiativ för att arbeta med ett förbättrat språkbruk på skolan är gemensam studiedag med 
personal.  

För att främja hälsa och närvaro har vi under året kontaktat elever som inte närvarat under sina fysiska eller 
digitala lektioner av olika anledningar.  
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UTVÄRDERING AV NORMER OCH VÄRDEN 

 
Elevenkäten 2021 visar är att jämfört med föregående års elevenkät är 4 procentenheter fler av skolans elever 
som känner sig helt trygga, jämfört med föregående år då 80 % av skolans elever svarade att de kände sig 
trygga. Det är också fler elever som upplever att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt, en ökning från 64 
% till 72 %. 
 

 
 
En positiv utveckling som skett är att fler tjejer uppger att de känner sig trygga. År 2021 har 82 % av dem svarat 
att de känner sig trygga jämfört med elevenkäten år 2020 då motsvarande siffra låg på 67 %. Fler tjejer har 
även uppgett att de upplever att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt på skolan. En ökning från 47% till 
65 %.  

Eftersom det större delen av året har varit fjärrundervisning för majoriteten av våra elever är det är svårt att 
dra några större slutsatser kring elevernas utveckling kring skolans synsätt för med normer och värden, och 
deras upplevda trygghet. Något som kan ha bidragit till ett positivt resultat är att elevråd genomförts på 
skolan, elevhälsan har varit mer synliga och tillgängliga för elever på plats. Ytterligare en faktor som kan ha 
bidragit är att vi på skolan arbetat mer på en övergripande nivå och förebyggande. Elevhälsan har också 
arrangerat fler främjande aktiviteter för elever och personal. Övergången till fjärrundervisning gjorde det 
tydligt hur viktigt det är att ha en bra dialog med elever. 

 
Trots pandemi och fjärrundervisning har elevrådet haft regelbundna möten varje månad, och antal elever som 
deltagit har ökat under året. Elevrådets möten har genomsyrats av glöd, kraft och ambition genom att 
eleverna engagerats och gjorts delaktiga i utvecklingen av skolan. Klassråd har inte genomförts i önskad 
omfattning under året vilket resulterat i att en begränsad mängd synpunkter från skolans elever.  
 
SLUTSATSER  
Resultaten fortsätter att peka på en ökad trygghet på skolan med elever som trivs. Vi kommer därför att 
fortsätta att arbeta på liknande sätt som föregående år med de processer vi nämnt tidigare kring friluftsdagar, 
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värdegrundsdagar, elevråd och klassråd samt ska detta regelbundet genomsyra undervisningen. Fortsatt fokus 
och arbete kommer göras för att fler elever på skolan ska känna sig trygga och uppleva att man blir väl 
behandlad, tjejer som killar, och att språkbruket på skolan ytterligare mer efterlever skolans värdegrund. 
 
Något som behöver få större genomslag inför hösten är att mentorer behöver bli mer delaktiga inför elevråd, 
att strukturerat ha klassråd, för att fler elever på skolan ska kunna få göra sin röst hörd i elevrådet. Inför 
nästkommande läsår kommer vi att se över organisationen av klassråd för att göra fler elever och lärare 
delaktiga. 

Elevhälsoteamet kommer tillsammans med övrig personal att fortsätta arbeta förebyggande med främjande 
aktiviteter, bygga nära relationer och skapa förtroende hos våra elever.  

Specialpedagog kommer fullfölja arbetet med att stötta lärarna i framtaget av extra anpassningar i 
klassrumsmiljön för att alla elever ska känna sig inkluderade och gynnas av arbetssätt, pedagogik och miljö.  
 
För att upprätthålla skolans normer och värden, bland nya och gamla elever, kommer vi att samverka med våra 
elevambassadörer i elevrådet som arbetar aktivt med detta.  
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

                                Arbetet med att organisera, genomföra och planera undervisningen har baserats på erfarenheter från tidigare  
år. Alla lärare på skolan använder sig av standardiserade mallar som läggs in i en gemensam mapp på Google 
Drive för att lätt få en överblick över lärarnas planerade  undervisning. Till APL- kontrakten används bilagor 
med procentsats fördelat på APL och skola per år och per yrkeskurs, som säkerställer minst 50 % 
arbetsplatsförlagt för att uppnå lärlingsutbildning. Det här synliggörs i schemat där 2,5 tim/vecka läggs ut för 
en 100 poängskurs och 1,25 tim för 50 poängskurser.  Gymnasiegemensamma ämnen i årskurs 1 har två 
lektionstillfällen i veckan. Utöver lektionstid finns möjlighet till extra handledningstid i alla ämnen. Elever som 
läser grundskoleämnen  läser det under ett år, förlagt på 3 tim/vecka samt handledning utöver lektion. I 
grundskolematematik valde lärarna att dubbelbemanna lektionspassen. 

Schemaläggningen syftar alltid till att tillgodose elevers behov och att de får sin garanterade  
undervisningstid.  Schemat är genomtänkt med korta raster och alla elever har individuella scheman.  
I schemat synliggörs också att  majoriteten av programmen har heldagar inne på skolan och heldagar ute på 
APL. Eleverna startar sin skoldag klockan 8.30. 

Elevernas progression följs regelbundet upp med schemalagda elevavstämningar, EVS, som leds av 
förstelärare. 
Elevavstämningarna sker löpande med fokus på ett program varje vecka där både lärare, elevhälsoteam och 
representant från ledning deltar. I samband med EVS synliggörs även extra anpassningar för eleverna. Det 
genomförs regelbundna utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Mentorstid finns schemalagt för 
varje vecka. Under mentorstiden kan mentor exempelvis följa upp elevernas närvaro eller progression i kurser. 
 
Det kollegiala lärandet mellan lärarna sker kontinuerligt i digitala och arbetsplatsförlagda mötesformer hos 
varandra med ett särskilt schema utifrån en framarbetad mall. Det sker också genom informella samtal med 
kollegor, via lagmöten och konsultation hos förstelärarna. Fler lärare har möjlighet till samplanering och 
samverkan i sina ämnen.  För att forma vår undervisning utifrån samma mål deltar all personal vid  
pedagogiska möten och studiedagar där vi arbetar systematiskt med vårt kvalitetsarbete. 
 
Elever får en varierad undervisning där de får visa upp sina förmågor samt att de har ett starkt lärarstöd både  
vad gäller undervisningen i klassrummet och utanför. Vi strävar efter att ofta kombinera  
gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen med så kallad infärgning.   
 
Lärarna kommunicerar regelbundet examensmålen med eleverna och tar fram uppgifter kopplade till  
examensmålen samt  använder bedömningsstöd för avstämning mot målen.  
 
Under året har majoriteten av den teoretiska undervisningen skett via fjärrundervisning på grund av den 
rådande situationen med Covid 19. Skolan har kontinuerligt erbjudit elever att komma in fysiskt för att kunna 
nå sina mål i diverse kurser. Introduktionselever, elever i behov av särskilt stöd, elever som inte kunnat studera 
hemifrån av olika orsaker samt årskurs 3 har hela tiden haft närundervisning under året. Övriga elever har 
löpande kallats in i mindre grupper om max 5 elever för prov, muntliga redovisningar och praktiska moment i 
yrkesämnet. I vissa fall har lärarna kombinerat när- och fjärrundervisning under samma lektion.  
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På övergripande nivå i den skolförlagda undervisningen har vi arbetat med individuella placeringar i 

klassrummen för att öka arbetsron.  

Utvärdering av undervisningen  
 
Under fjärrundervisningen har eleverna följt sitt ordinarie schema vilket bekräftas av elevenkäten som visar på 
en ökad upplevelse av trygghet och arbetsro bland eleverna. Något som också skapat ökade möjligheter för 
elever under det gångna året är strukturerade Google classroom med inspelat material som elever kunnat ta 
del av dygnet runt.   

Övergången till fjärrundervisning har tagit mycket av lärarnas tid och de digitala auskultationerna som de 
tidigare har gjort hos varandra har inte skett i lika stor utsträckning som tidigare. Däremot har ledning och 
elevhälsoteam på ett enkelt sätt kunnat följa lärarnas undervisning digitalt.  

Lärarna har under året delat med sig av goda exempel kring olika funktioner och arbetssätt i Google classroom, 
Hangout, Teams och Loop me vilket resulterat i en samsyn kring vad som krävs för att öka måluppfyllelsen, 
vilket förmodligen är en orsak till att antalet F totalt sett minskat från föregående år.  

Under pandemin har elever har haft undervisning i små grupper om max fem elever under sin yrkesdag vilket 
gjort att yrkeslärarna trots allt kunna utmana elever som har en specifik  inriktning/önskan/mål.  Att utmana 
elever som strävar efter högre betyg är en större utmaning för lärare i de gymnasiegemensamma ämnena. 
Totalt sett har vi ändå minskat andelen underkända betyg och ökat andelen elever som fått betyg E-A. Orsaken 
är förmodligen att vi arbetat med handledning, både digitalt och skolförlagt för elever i behov.  

Lärarna ser till att eleverna är med och påverkar formen för undervisningen och redovisningsformer både vad 
gäller enskilt arbete och  grupparbeten. Vi har under året blivit bättre på att ge eleverna fler möjligheter att 
delta i planering och  utvärdering av undervisningen, vilket framkommer i resultatet av 
undervisningsutvärderingen vårterminen 21. Utvärderingen visar på en viss ökning, 2 procentenheter, jämfört 
med föregående år. Undervisningsutvärderingarna har varit ett bra verktyg för det här ändamålet då lärarna 
behövt reflektera mer över sin egen undervisning.  

Rutinen och arbetet kring extra anpassningar har fungerat väl då det är något som stäms av regelbundet och 
diskuteras vid EVS.  Det upplevs positivt av personal att någon representant från elevhälsoteamet deltar vid 
EVS och dokumenterar mer ingående kring elever om det även behövs särskilt stöd eller finns andra 
svårigheter som behöver lyftas för att de ska kunna nå sina mål. Att elever i behov av extra anpassningar eller 
särskilt stöd kunnat komma in för närundervisning trots pandemin har lett till en bättre måluppfyllelse med 
fler godkända betyg.  

Undervisningen präglas i varierande grad av det program de går på. Främst visas det främst där lärarna valt  att 
kombinera gymnasiegemensamma ämnen med yrkesämnen såsom svenska och engelska där man som elev  
bland annat skriver om sin APL-plats och hur en yrkesdag kan se ut. Inom matematik har det funnits specifika  
uppgifter som riktar sig mot yrkesämnet såsom Ohms lag, slagvolym och skalor. Under året har idrott och hälsa 
och vårdprogrammet samverkat kring kurser i ergonomi. Som en effekt av ovan har våra resultat i engelska och 
matematik förbättrats avseendevärt.  
 
Lärarna har en strukturerad planering som fungerar, men det kan vara svårt för eleverna att nå målen för  
lektionen/arbetsmomentet då det har uppmärksammats att en del elever har bristande förkunskaper och saknar 
studieteknik, vilket behöver förbättras genom ytterligare noggrann kartläggning av elever i samband med skolstart i 
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årskurs 1. Vårt sätt att förbättra förutsättningarna för dessa elever är att erbjuda handledningstid och 
dubbelbemanning i vissa kurser.  

Arbetet med att skapa ett nytt bibliotek med ett strukturellt system för utlåning av läromedel, referenslitteratur och 
datorer har påbörjats men inte hunnit färdigställas enligt plan och därför något vi kommer att behöva arbeta vidare 
med under nästkommande läsår.  
 
I år har vi fokuserat mycket på att kontinuerligt se över elevernas studieplaner och på att fler elever ska nå en 
yrkesexamen vilket har resulterat i att betydligt fler elever, 89 %, har nått en yrkesexamen. Totalt sett en ökning på 
17 % jämfört med föregående läsår.  
 
Examensmålen finns uppsatta i varje verkstad och klassrum, fysiska och digitala. När lärarna  skapar egna uppgifter 
genereras ett könsneutralt och jämlikt material där man lyfter allas lika värde. Dock kan  branschens material vara 
svårare att styra över. Jämställdhetsfrågor lyfts regelbundet upp vid programråd.  
 

 

Slutsatser  
Resultaten av elevenkäten  synliggör tydligt att vi är på rätt väg. Elevenkäten visar att elevers nöjdhet med sin 
undervisning har ökat markant från 66 % föregående år till 76 % det här året.  

Det framkommer också i elevenkäten att elever är mer nöjda i nästan samtliga områden vilket är positivt. 73 %  
av eleverna anser också att de kan få extra utmaningar om de behöver det samt att 80% anser att lärarna är 
kunniga och varierar sin undervisning. Dessa resultat tyder på en positiv utveckling.  

Fjärrundervisning har fungerat mestadels bra för våra elever och majoriteten av eleverna har nått sina mål. 
Vissa elever har till och med presterat bättre vid fjärrundervisning än på plats i skolan. Att IM-elever, årskurs 3 
elever och elever i behov av stöd haft möjlighet att komma in till skolan för närundervisning och individuell 
handledning har varit mycket positivt och gjort att även dessa elever har kunnat fullfölja sin undervisning på 
ett positivt sätt.  

Att lärarna systematiskt under året delat med sig av olika funktioner och arbetssätt i Google classroom, 
Hangout, Teams och Loop me har resulterat i att vi har blivit väldigt bra på att hantera digitala system som på 
olika sätt kan användas för att komplettera de lärarledda lektionerna i skolan.  

Vi har även dragit lärdomar från fjärrundervisningen kopplat till uppföljningen av undervisningen och bedömer 
att vissa saker kan med fördel genomföras digitalt såsom utvecklingssamtal, mentorstid och annat.  

Under året har vi använt oss av det pedagogiska upplägget med dubbelbemanning och handledning för de 
elever som erbjuds närundervisning, vilket är ett arbetssätt som vi vill fortsätta med under nästkommande 
läsår eftersom vi ser att elever blir mer motiverade och har en ökad progression. Målet är fortfarande att IM 
ska bli klara med sitt grundämne under ett år.  

 

Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 
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Under läsåret har en person varit huvudansvarig för introduktionselever på olika program. Läraren har haft till 
uppgift att kartlägga IM-eleverna för att skapa individuella studieplaner utifrån om elev ska gå mot ett 
nationellt program eller mot anställningsbarhet. I rollen som ansvarig för IM ingår även att göra eleverna 
medvetna om skillnaden mellan Introduktionsprogrammet och det nationella programmet. Vid start för en 
introduktionselev informeras denne om vad det innebär att läsa på ett introduktionsprogram och görs delaktig 
i sin individuella studieplan och sitt schema. Studieplanerna upprättas årsvis och stäms av löpande under 
elevavstämning med programmet. 

 IM-eleverna har företrädesvis haft grundskoleämnet på en dag  då klasskamrater undervisats i yrkesämnet.  
Målet har varit att IM-eleverna så tidigt som möjligt, inom ett år,  ska bli klara med sina grundskoleämnen och 
därefter övergå till ett nationellt program.  
 
Om elev på IM når en nationell behörighet eller blir anställningsbar dokumenteras detta i en IM logg och en  ny 
studieplan upprättas. För IM elever utfärdas inga gymnasieintyg utan istället erhåller de omdömen från sitt 
grundskoleämne samt utdrag ur betygskatalog. Omdömen innehåller antal undervisningstimmar samt de 
kunskapskrav som elev uppnått.  

Utvärdering av introduktionsprogram 

Att ha en huvudmentor med ansvar för alla IM elever blev inte som det var tänkt och väldigt sårbart, speciellt 
då ansvarig blev sjukskriven under stor del av läsåret. Elever överlag vänder sig i första hand till sina 
yrkeslärare då de har mest kontakt med dem under sin studietid. 

Grundskoleämnet låg schemamässigt parallellt med en yrkesdag vilket blev olyckligt eftersom flera IM elever 
ville delta i ett yrkesämne tillsammans med klassen. På grund av denna schemaläggning hamnade eleverna 
istället efter i sitt yrkesämne,  som de i många fall dessutom hade lättare för.  

Trots att IM eleverna, i uppstart och löpande, får information från mentor  om vad det innebär att läsa på ett 
introduktionsprogram uppfattar de ofta att de läser ett nationellt program då de ingår i samma klass som sina 
klasskamrater.  

IM elever har svårare att komma ut på en APL-plats då företagen, i vissa fall, inte erhåller någon ersättning för 
dessa elever.  

För att öka måluppfyllelsen prövade lärarna olika pedagogiska upplägg, däribland dubbelbemanning, extra 
schemalagd tid, individuell handledning.  

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

Slutsatser 
 
Nästkommande läsår kommer vi inte att fortsätta med att ha en huvudmentor för alla program utan istället 
lägga ansvaret på respektive program. Yrkeslärare är de som kommer att vara mentorer för eleverna och till 
sin hjälp kommer de att ha en programstödjare i form av en lärare som undervisar i gymnasiegemensamma 
ämnen.   

Eftersom vi har fått en ökad måluppfyllelse  i form av elever som klarar sitt grundskoleämne inom ett år 
kommer vi att fortsätta att pröva de pedagogiska upplägg som vi haft under året.  Det innebär fortsatt 
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dubbelbemanning i matematik och engelska samt extra handledningstid för elever utanför ordinarie schema.  
  
Schemat kommer också att ändras så att grundskoleämnet ligger under en APL dag istället för under en 
yrkesdag som det varit det här läsåret. Samtliga yrkeslärare är övertygade om att det kommer att öka IM- 
elevers motivation och leda till en bättre förberedelse för dessa elever inför APL.  
 

Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 
Dokumentation för hur elevers progression ser ut finns synligt i ett digitalt elevuppföljningsdokument eller i 
kursmatrisen i Schoolsoft. För att säkerställa att eleverna uppnår  kursmålen använder sig främst yrkeslärarna 
regelbundet av digitala kunskapstester  kopplade till läromedlet Learnware. Andra lärare använder sig även av 
självskattningar, muntliga eller skriftliga,  som en metod för formativ bedömning och för att stämma av en 
grupps lärande.   

Lärarna arbetar med allsidig och likvärdig bedömning genom att elever får möjlighet att visa sina kunskaper på  olika 
sätt, exempelvis genom muntliga, praktiska och skriftliga uppgifter, både på skolan och på APL platsen. På grund av 
rådande situation ställdes de nationella proven in även denna vår, vilket till  viss del har försvårat bedömningen av 
elevernas kunskaper. Det har emellertid funnits en möjlighet att  examinera elever genom att använda tidigare 
nationella prov som finns tillgängliga på nafs.gu för att  härigenom kunna få en fingervisning om var eleverna 
befinner sig kunskapsmässigt. Vi har även kunnat ta elever i mindre grupper för att till exempel utföra praktiska 
moment, eller för elever som är i behov av extra stöd. Trots det har det funnits en stor variation av arbetsformer, 
individuella och gruppuppgifter via fjärrundervisning. Som ett ytterligare stöd för bedömning finns det tillgång till en 
bedömningsportal samt en provbank med exempel på bedömningar.   

För att kvalitetsäkra bedömning och betygsättning av arbetet på APL används bedömningsstöd som underlag  
för trepartssamtal mellan lärare, elev och handledare. Gemensam bedömning och utvärdering av elevens  
förmågor sker i ett nära samarbete mellan skola och APL plats. Möjligheter för samarbete kring betyg och  
bedömning finns i form av tid på lagmöten och andra pedagogiska möten. Sambedömning med kollegor i  
samma ämnen, även de som arbetar på andra skolor vilket  skapar ytterligare möjligheter för en likvärdig 
bedömning.   

 

Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Kvaliteten på bedömningarna är generellt god då vi anser att elever tar till sig den formativa 
återkopplingen  och successivt förbättrat deras prestationer som resulterat i att eleverna 
uppnått minst godkänt betyg.   

Det har totalt sett skett en minskning  av andelen elever med betyget F jämfört med föregående 
år.  Under EVS-möten,  där kollegiet regelbundet går igenom och fångar upp elevers behov på de 
olika programmen, har vi speciellt uppmärksammat de elever som har en långsam progression 
trots extra anpassningar och riskerar att få ett F. Likaså de elever som läser åk 3 och behöver få 
godkänt i en specifik kurs för att nå en examen.    

 
En orsak till att färre elever fått F  kan vara att vi varit mer systematiska i att följa upp exakt vad 



17 

 

som kvarstår i en kurs för att en elev ska nå sina mål.  
  
Eleven har ständig tillgång till information om sin utveckling och eventuella utformade extra 
anpassningar via Schoolsoft.  Samtliga nya lärare får stöd i bedömning och betygssättning och 
en mentor i form av en mer erfaren kollega. APL utvecklare och förstelärare finns också att 
tillgå. Generellt arbetar lärare inom gymnasiegemensamma ämnen  med återkoppling av 
elevernas resultat och formativa process genom att berätta för eleven hur den ligger till  och 
vad den kan göra för att förbättra sina resultat framöver. Yrkeslärare ger fortlöpande 
återkoppling dels  baserat på elevernas veckorapporter och i samråd med handledare för att 
berätta och leda eleven mot en  positiv progression.   

Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att elever kan visa sina kunskaper på olika sätt under 
läsåret. Vi  anser att lärarna arbetar bra med likvärdiga bedömningar genom dialog ämnesvis för 
att nå en samsyn kring  bedömningsprocessen. Även under våra arbetslagsmöten sker en 
kontinuerlig diskussion om bedömning och  betygssättning.   

Inför utvecklingssamtal fyller alla undervisande lärare i var eleven befinner sig i kursen i 
förhållande till  kunskapskraven och denna information delar sedan mentor med sig av till elev och 
vårdnadshavare. Alla elever  och vårdnadshavare har även tillgång till SchoolSoft och kan under 
läsåret följa elevens progression även när  det inte sker några utvecklingssamtal.   

 

Slutsatser  

Arbetet och diskussionerna kring betyg och bedömning är något vi arbetar med kontinuerligt både inom det 
specifika programmet och inom ämnet. Våra förstelärare stöttar nya lärare vid betygssättning och i alla frågor 
som rör bedömning.  

Utifrån de resultat som visas kan vi dra slutsatsen att lärare på skolan kontinuerligt arbetar med bedömning och har en 
god dialog med elever som innebär att en större del av våra elever når minst godkänt betyg.   

Vi har tidigare investerat i fler digitala läromedel och fått en bredare materialbank när det gäller yrkesämnena. 
Under  det här året har vi fortsatt att fortsätta investera i ytterligare digitalt material, främst på fordon då det har 
förändrats mycket i kursutbudet inom programmet där. Det har också gjort att lärarna på fordonsprogrammet 
har behövt investera i material kopplat till el. Vi anser att digitala läromedel är ett bra komplement till våra  
praktiska verkstäder samt ger eleverna möjligheten till mycket repetition.   

En styrka inom kollegiet är att vi har återkommande möten inom arbetslag och hela lärarkåren 
för att  diskutera upplägget på lektioner samt bedömning och betygsättning.  

Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Skolans elevhälsoteam består av flera kompetenser som tjänstgör på skolan i varierande grad. Teamet består, 
utöver rektor och biträdande rektor, av en skolsköterska 50 %,  en kurator 50 % samt en specialpedagog på 80 
%.  
Det finns även tillgång till  skolläkare och skolpsykolog via den centrala elevhälsan. Dessa funktioner nyttjas vid 
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behov som till exempel vid svåra elevärenden eller som handledning för elevhälsan på skolan. En extra resurs i form 
av studie- och  yrkesvägledare på 20 % finns tillgänglig som konsult för elever och personal.   
 
En gång i veckan har vi gemensamt elevhälsomöte (EHT) . Vi har organiserat våra träffar så att vi inleder med 
att prata om främjande och förebyggande arbete på skolan. Resterande tid används till konkret elevarbete och 
planering.   
 
Elevhälsoteamet arbetar aktivt med att få en samsyn kring hur arbetet på skolan ska ske. En stående punkt på 
möten är hur vi ska arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande samt arbeta mer på gruppnivå med olika 
insatser.  Det förebyggande arbetet på skolan sker främst  genom att bygga goda relationer med eleverna och 
öka elevernas känsla av trygghet. Det sker till exempel genom att olika funktioner i elevhälsan deltar i 
gemensamma aktiviteter på skolan under uppstart. Andra insatser som görs är att elevhälsan är mer synlig i 
korridorer och allmänna utrymmen samt erbjuder vissa elevaktiviteter utanför skolans lokaler.   
 
Elevhälsoplanen upprättas årligen och förnyas av kurator i samråd och diskussion med övriga funktioner i EHT. 
Dokumentet är ett styrdokument som stödjer elevhälsans arbete utifrån ett förebyggande- och  
hälsofrämjande perspektiv. Vid varje upprättande diskuteras och analyseras det föregående läsårets insatser 
samt nya planer diskuteras och skrivs in.  
Under året ansvarar all personal för att samverka och arbeta förebyggande och främjande för en god 
elevhälsa. Ett exempel på samverkan under året är att kurator och en yrkeslärare tillsammans samarbetat för 
att starta upp och utveckla ett nytt elevråd på skolan. Fler exempel på främjande insatser som gjorts  är 
temadagar som initierats av EHT Ungdomsmottagningen som haft föreläsning och diskussion med elever kring 
sex och samlevnad samt hälsa.  
 
Teamet samarbetar med övrig personal på flera olika sätt bland annat genom att en representant från 
elevhälsoteamet deltar vid elevavstämningsmöten (EVS-möten) som leds av skolans förstelärare. Under EVS-möten 
följs elevers kunskapsresultat, närvaro, APL samt eventuella hinder för att nå mål.  
Elevhälsoteamets roll i EVS är att samverka och vägleda  personalen i olika frågeställningar som rör extra 
anpassningar, särskilt stöd eller andra insatser på övergripande eller individuell nivå.  Vid behov deltar även studie- 
och yrkesvägledare vid dessa möten.  Elever som lyfts på EVS-möten följs sedan upp vid EHT möten. 
I svårare fall slussas elever vidare till rätt instans utanför skolan eller vid behov av hälsovård kopplas skolläkare 
och/eller skolpsykolog in.  
 
Som främjande insats har all personal deltagit i kompetenshöjande insatser kring hedersrelaterad kultur.  
 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsans kvalitetsarbete har fungerat väl under det gångna året och vi har hittat strukturer för att samarbeta 
bättre internt och gentemot personalgrupp. EHT möten har skett regelbundet och samtliga kompetenser i 
elevhälsan har deltagit. Numera ingår även biträdande rektor i elevhälsoteamet vilket bidragit positivt.  

 
En del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom EHT har lett till att främst kurator och specialpedagog 
varit mer  tillgängliga och synliga för elever både fysiskt och digitalt. Kuratorn och specialpedagogen  har tillsammans 
också organiserat aktiviteter såsom segling och picknick för att förebygga avhopp och tidigt  upptäcka elever som är i 
behov av stöd för att nå sina mål. De har även gjort en publik lista med  stödinsatser som kan erbjudas elever. Där 
finns bland annat information om läxhjälp, digitalt stöd och hjälp  som går att få för sin psykiska hälsa. Flertalet av 
våra elever har nyttjat dessa extra resurser som ofta är via bibliotek eller andra frivilliga organisationer. Eleverna 
uppger att det har varit till stor hjälp.  
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Den centrala elevhälsan i form av skolpsykolog och skolläkare har varit ett bra stöd till elevhälsan i de fall vi 
haft svåra elevärenden som vi inte kunnat hantera utan deras hjälp. Vi har haft både fysiska och  digitala möten 
med det centrala elevhälsoteamet.  
 
Sedan skolan övergick till fjärrundervisning har elevhälsan arbetat mer uppsökande genom att kontakta  elever 
via telefonsamtal,  digitala eller fysiska möten på skolan. Denna  kommunikation är något som både elever och 
vårdnadshavare har uppfattat som positivt under pandemin eftersom de ändå har kunnat få det stöd och 
handledning som de behövt.  
 
De enskilda elever som fått strukturstöd av specialpedagog, skrivit veckoplaneringar och fått hjälp med  
prioriteringar av sina studier har lyckats bättre med att nå sina mål. Utredningen och uppföljningen av  särskilt 
stöd har fungerat på ett tillfredsställande sätt och eleverna som har haft ett åtgärdsprogram (ÅP) har fått stöd 
och regelbundna  utvärderingar vilket gjort att vi har minskat på antalet ÅP och istället jobbat mer med extra 
anpassningar och insatser på gruppnivå.  
 
Genom att skapa bra relationer med eleverna har vi lyckats nå flera elever. Fler elever har kommit spontant på 
drop in även under tiden eleverna haft fjärrundervisning. Bidragande till detta är att hela teamet har varit 
enade och tillgängliga på skolan under pandemin. Elever har både kommit och berättat om saker som 
bekymrat dem och som har varit ett hinder för deras skolgång i ett tidigt skede, men de har också kommit 
spontant och fått hjälp med sina läxor och uppgifter för att nå målen. 
 
I vårens elevenkät kan vi utläsa att tryggheten på skolan och på APL-platserna har ökat vilket är oerhört 
glädjande. Vi tror att genom att vi har haft ett öppet klimat med hög tillgänglighet för eleverna och ett väl 
fungerande uppehållsrum med en uppskattad skolvärd har detta bidragit till en större trygghet. Att vi kommit 
igång med elevrådet tror vi också kan ha en betydelse för att eleverna upplever en ökad trygghet, då det varit 
ett fokusområde hur vi kan få ett lugnare klimat med bättre språkbruk på skolan, bland annat i 
uppehållsrummet. 
 
Uppföljningen och utredningen av frånvaro har fungerat väldigt bra.  EHT upplever att de har bidragit till att få 
tillbaka flera elever till skolan, som var på väg att bli hemmasittare. EHT har ringt eleverna, träffat dem digitalt 
och på plats och i dessa processer samarbetat med kontaktpersoner, vårdnadshavare och nätverken kring 
eleverna.  

  
På grund av situationen med pandemin har elevhälsans arbete försvårats. Att ha samtal via telefon har varit 
utmanande för alla kompetenser på skolan. Arbetet inom elevhälsan bygger mycket på personliga kontakter 
och fysiska besök vilket inte alltid kunnat genomföras under året.  
 
Vi är nöjda med att personalen nu fått verktyg för att om möjligt tidigare upptäcka tecken på hederskultur. 
 
Slutsatser  
Elevhälsoteamet  kommer fortsatt att arbeta mer aktivt och  utåtriktat för att främja närvaro, öka motivation samt 
bygga relationer med eleverna till exempel genom  seglingen och synas i korridorer som lett till förtroendefulla 
samtal och en ökat tillit. Vi kommer också att arbeta vidare med att involvera all personal i elevhälsoarbetet på 
skolan för att öka förståelsen kring att elevhälsan är allas ansvar. 

Funktionerna i elevhälsan har fungerat väl och vi är nu en bra sammanhållen grupp som kompletterar varandra väl 
utifrån våra olika professioner.  Elevhälsan har blivit bättre på att se helheten. Vi har tryckt på extra anpassningar 
och lärarna har blivit bättre på att se samt utföra anpassningar. Samverkan mellan EHT och lärare har 
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förbättrats.  

För att få en bättre historik och överblick över elev som når EHT kommer en ny rutin och blankett för 
uppmärksammad oro kring elev att upprättas. Denna blankett kommer också tydliggöra återkopplingen mellan 
EHT och lärare.  

 

En representant från elevhälsoteamet kommer fortsatt att delta vid EVS-möten som till hösten kommer att byta 
namn till MUD, måluppfyllelsediskussioner. 
 
Vi kommer fortsätta samarbetet med externa aktörer som exempelvis ungdomsmottagningen, UMO, m. fl som 
påbörjats under året.  
 

 
Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 

Yrkeslärare sköter på uppdrag av rektor anskaffning av APL- platser samt matchning av elev och APL plats på  
samtliga program utom på Vård- och omsorgsprogrammet där det sker centralt via bokning i ett system, 
Praktikplatsen.se. APL samordnaren har tagit del i arbetet med Praktikplatsen.se för att vara en extra resurs och 
stötta vårdlärare.  APL- besöken är schemalagda under vissa dagar beroende på årskurs. Kontakten med APL plats 
och skola sker via kontinuerliga APL-besök eller samtal. Uppföljning och redovisning av APL genomförs även under 
yrkeslektioner i skolan där elever delar med sig av erfarenheter till varandra. Besöken rapporteras månadsvis i ett 
dokument som delas med APL- samordnaren. APL-samordnaren ansvarar också för utveckling och kvalité vad gäller 
APL samt att arbetet med lärlingsfilen och kontrakt fungerar väl. Flertalet av APL besöken blir i form av ett 
trepartssamtal då lärarna sitter ned med både elev och handledare för att prata om elevens uppgifter, progression 
och utvecklingsområden. Samtliga program har introducerats för verktyget Loop Me och som används i varierande 
grad av de olika programmen.   
 
Den arbetsplatsförlagda utbildningen syftar till att öka elevernas möjlighet att utvecklas i yrket och ta ansvar för sina 
studier. Kvaliteten på en APL plats avgörs utifrån yrkeslärarens bedömning. Om en APL plats inte uppfyller de krav som 
ställs avslutar vi samarbetet med denna. De elever som saknar en APL plats eller har haft platser där det inte 
möjliggjorts att prövas i olika moment så genomförs detta istället i skolans verkstad under lektion i yrkesämnet eller 
genom byte av APL plats. Lärarna strävar efter att individanpassa varje APL-plats efter elevens behov. Utgångspunkten 
har varit intresse, behov och geografisk plats. De elever som trots allt saknar APL-plats under längre tid deltar på 
yrkesdag även i andra årskurser.  

Majoriteten av våra lärare har genomgått Skolverkets handledarutbildning. De lärare som undervisar i 
gymnasiegemensamma ämnen och som gått utbildningen har på så sätt fått en större förståelse i hur handledare och 
elev jobbar på APL-platsen, samt vad Skolverket kräver av APL-platser. Insyn i APL syftar också till att underlätta för GG 
lärare att anpassa sin undervisning mot yrkesämnet och examensmålen.   

Procentuell fördelning mellan skolförlagd och arbetsplatsförlagd undervisning synliggörs i schema samt i  bilaga för 
kontrakt mellan skola och APL-plats. I kontraktet framgår också vilken del av undervisning som sker var. Här används 
även bedömningsstöd och trepartssamtal med handledare och elev för avstämning.  Schemaläggning av APL läggs hela, 
och om möjligt, sammanhängande dagar för att få en bättre  helhetsupplevelse och kontinuitet för eleven. Fördelning 
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av tid utlagt på APL ökar med studieåren.   

Vi kvalitetssäkrar våra handledares kompetens genom att uppmuntras dem att gå Skolverkets handledarutbildning, 
steg  1-5, vilket är en förutsättning för en extra ersättning till arbetsplatsen.   

Skolan samverkar regelbundet med olika branschorganisationer, fackliga representanter, genom programråd  och 
nätverk för att ligga i framkant och linje med de behov som branschen har. Under året har ett samarbete  med 
Västsvenska handelskammaren inletts för att främja lärlingsanställningar och en ansökan till Vård och  omsorgscollege 
har gjorts.  
 

Utvärdering av APL 

Schemaläggningen för APL har fungerat bra i större delar förutom för IM elever som läst grundämnet under en 
yrkesdag.  I övrigt så har vi minimerat antalet håltimmar för alla elever förutom för de elever som har ett  
specialschema. Det har dock kommit ett fåtal synpunkter från en del handledare som anser att APL-dagarna 
inte är sammanhängande. 
 
För att bibehålla god samverkan med våra handledare och APL-platser eftersträvar vi långa samarbeten med 
våra APL-platser. Som ett komplement till  APL har vi, under det gångna året, gjort flera kvalitetshöjande 
insatser på våra verkstäder avseende utrustning  och miljö.   

Vissa program som till exempel hantverk har kommit långt när det kommer till användningen av Loop Me som 
verktyg för uppföljning av APL medan andra program ännu är i ett uppstartsskede. Som skäl till att det skiljer sig 
åt så mycket anger yrkeslärare att det är svårt att få med sig handledare inom vissa branscher i användning av 
verktyget. Yrkeslärare uppger vidare att det tar tid att lära sig verktyget fullt ut även för dem.  

Det fysiska besöket från det regionala Vård- och omsorgscollege teamet har förskjutits ett flertal gånger på grund 
av covid. 

Covid 19 påverkade tillgången på APL-platser negativt speciellt inom vissa program, såsom vård- och omsorg, 
hantverk och fordon. I januari 2021 hade 144 elever en APL-plats av totalt 177 platser. Elever på olika program 
som saknade APL eller inte kunde prövas på olika praktiska moment på en APL togs in till skolan för att 
genomföra det i mindre grupper eller enskilt.  

Slutsatser 
Schemat för våra IM-elever kommer att ändras så att de läser grundskoleämnet på en APL-dag istället för på 
yrkesämnets dag. 
Nästkommande läsår kommer vi att satsa på att uppmuntra ännu fler handledare till att genomföra 
Skolverkets handledarutbildning eftersom vi ser att det ger ett positivt resultat kring hur de stöttar och tar 
emot elever på en APL plats. Vi kommer även att erbjuda fler utbildningstillfällen för yrkeslärare och 
handledare i verktyget Loop Me utifrån kunskap och behov. Det kommer då att skapas utbildningar för olika 
nivåer, nybörjare och mer avancerade. En av våra förstelärare kommer att ha APL som fokusområde där både 
Loop Me och handledarutbildning ingår som en viktig del för ett kvalitativt arbete.  

Ansökan till Vård och omsorgscollege har blivit godkänd  och skolan är nu certifierad, vilket innebär att skolan 
nu deltar i alla kommande dialogdagar kring Vård-och omsorg samt själva arrangerar handledarutbildningar i  
enlighet med Vård-och omsorgscollege modell.  
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Vi kommer även fortsatt ha en person som arbetar med APL-utveckling och samordning då såväl yrkeslärare som 
APL- platser upplever att det har  varit ett stort stöd, givit en tydligare organisation och lett till ett förbättrat 
samarbete mellan skola och APL plats.   

Tillgång till APL-platser nästkommande år kommer förhoppningsvis att vara bättre i och med att vissa av 
restriktionerna för covid 19 säkerligen kommer att upphöra eller lättas på.  
 
Tack vare att vi hela tiden under pandemin tagit in elever löpande för att genomföra praktiska moment har 
måluppfyllelsen hos våra elever varit god.  

 
Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

Lärare och annan personal arbetar med studie- och yrkesvägledning i ett vidare perspektiv genom att  
exempelvis informera eleverna om olika yrkesroller inom branschen, återkoppla till examensmålen i  
undervisningen. Yrkeslärare delar också med sig av sina erfarenheter från arbetsmarknaden och stöttar 
eleverna vid individuella val.  

Vi har en studie- och yrkesvägledare som är anställd centralt av koncernen och tillhör en gemensam Studie- och 
yrkesvägledningsgrupp. I denna grupp sker kontinuerliga dialoger gällande aktuella vägledningsmodeller samt 
hur dessa kan tillämpas i praktiken så att varje elev ges samtal utifrån dennes behov. Studie- och 
yrkesvägledaren är utbildad och har gedigna kunskaper om vägledning och karriärval och uppmuntras att 
kompetensutveckla personalen kontinuerligt under läsåret.  

Studie- och yrkesvägledaren har ett neutralt förhållningssätt kring vägledning och arbetar i den utsträckning  
som skolledningen anser det finns ett behov av. Detta koordineras i samråd mellan rektor och en  
verksamhetschef inom koncernen som ansvarar för studie- och yrkesvägledning centralt. I dagsläget har  
Praktiska Göteborg en studie- och yrkesvägledare anställd på 20 %. Studie- och yrkesvägledaren får 
elevärenden via elevavstämningarna men även från skolsköterska, rektor och specialpedagog vid  
elevhälsomöten. Vidare har studie- och yrkesvägledaren såväl enskilda samtal med elever som information i  
gruppnivå om individuella val och vidare vägar. Studievägledaren medverkar med övriga funktioner i elevhälsan 
och ledning kring elevers behov av studievägledning och anpassning av studieplaner. 

Det finns ett utarbetat årshjul där SYV går ut i respektive årsgrupp och informerar elevgrupperna om möjliga  
utbildningsvägar och yrken. Eleverna får också relevanta och tillförlitliga sökverktyg i samband med det här  
informationstillfället, samt i individuella samtal med studie- och yrkesvägledaren. Studie- och yrkesvägledaren  
ansvarar också för att underlätta när det gäller elevernas studie- och yrkesorientering genom att bistå med  
information för aktuella högskolemässor och yrkesmässor.  

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   
Att skolan har en studie- och yrkesvägledare som är centralt anställd inom koncernen ser vi som en fördel 
eftersom skolan lätt kan justera omfattning efter behov, det finns en stor flexibilitet avseende dagar och man  
kan lätt samordna med en annan skola inom koncernen om så skulle behövas. Det är också tydligt att studie 
och yrkesvägledaren är opartisk och neutral i sitt förhållningssätt mot eleverna.  
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Samverkan mellan SYV och övrig personal fungerar bra. Personalen informerar skyndsamt SYV:en gällande 
elevers behov av studie- och yrkesvägledning och det förs löpande dialoger mellan mentorer och SYV för att 
säkerställa att behovet kan tillgodoses.  

Under Covid 19 har den digitala tjänsten kring studie- och yrkesvägledning, Snacka Med Syv, varit ett bra  
komplement till ordinarie studie- och yrkesvägledning. Omfattningen av tjänsten har varit tillräcklig och  
flexibiliteten har fungerat väl då studie- och yrkesvägledaren, vid behov, även funnits tillgänglig via mail och  
telefon.  
 
En markant ökning har skett i användningen av olika typer av digitala verktyg i arbetet,  vilket i sig har skapat 
nya förutsättningar i att nå elever som studie- och yrkesvägledaren vanligtvis har haft svårt att få kontakt med. 
Det har också inneburit att denne har varit mer flexibel och mer tillgänglig under veckodagarna för elever och 
kollegor då mötena har kunnat bedrivas digitalt.  

Slutsatser 
Skolan kommer fortsätta med nuvarande studie- och yrkesvägledare upplägg även nästkommande år då vi 
anser  att det fungerat väl. Personalen behöver också få en inblick i hur årshjulet för studie- och 
yrkesvägledaren ser ut så att det blir lättare att planera in information och samtal klassvis om  exempelvis 
möjliga vidare vägar för årskurs 3, individuella val och examensmål. Tillsammans med studie- och  
yrkesvägledaren behöver skolan synliggöra och förtydliga det breda vägledning uppdraget som personal redan  
gör när de stöttar elever i de individuella valen, pratar om arbetsmarknad och examensmål.   
 

Vidare är det av väsentlig vikt att undersöka möjligheterna till att dra nytta av digitala verktyg i arbetet med 
studie- och yrkesvägledningen på skolan under det kommande läsåret. 

 

 

 

 

5. Sammanfattning och fokus framöver 
Trots ett ytterligare läsår med Covid-19 och pandemi  har eleverna lyckats väl  med sina studier, fjärr 
undervisningen har fungerat över förväntan som upplägg. Personalen har nu fått en stor kompetens kring hur 
man kan arbeta med olika digitala verktyg. Denna erfarenhet  tar vi med oss in i framtiden och hoppas kunna 
göra något bra av. 

Våra resultat visar på en positiv utveckling inom de flesta områden. Examensgraden har successivt ökat under 
de  tre senaste åren och vi ligger nu väldigt nära rikssnittet på 91 %.  Antalet F i gymnasiekurser är färre och 
den genomsnittliga betygspoängen har inte sjunkit utan  ligger på samma nivå som föregående trots att vi har 
haft majoriteten av våra elever via fjärrundervisning under stora delar av året på grund av pandemin. 
Elevenkäten visar också att våra elever trivs bättre på sin skola, känner sig tryggare och upplever en ökad 
studiero.  
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Vår skola är relativt liten och har nyrenoverade  lokaler och välutrustade verkstäder.  
Klimatet på skolan är öppet och gemytligt  och vi arbetar mycket med att bygga relationer med våra elever. I 
undervisningen är vi duktiga på att individualisera och anpassa undervisningen genom att variera vår 
undervisning mycket både vad det gäller praktiska och teoretiska inslag. Vår undervisning främjar i stora delar 
elevernas möjligheter att nå läroplanens mål. På vår skola blir våra elever sedda och vi kartlägger noga vad varje 
elev behöver för att lyckas.   

 
Utifrån vår analys  och de erfarenheter vi gjort under läsåret 20/21 ser vi att vi fortsatt behöver arbeta vidare 
med att utveckla skolan i samma positiva riktning. Våra fokusområden under kommande läsår kommer att 
vara 

APL: kommer att vara ett utvecklingsområde som en av våra förstelärare  kommer att vara processledare för.  
Hon kommer att arbeta vidare med en processgrupp på skolan där APL utvecklare/samordnare och några 
yrkeslärare  ingår. Vårt mål inom APL är bland annat att fokusera på att vidareutveckla arbetet med Loop me 
som ett verktyg för att följa upp APL . Våra handledare, pedagoger och elever behöver mer fortbildning, tid och 
stöd för att komma igång med verktyget. Om inte alla parter kan eller gör sin del av verktyget så fungerar det 
inte som tänkt. Eftersom vi är nyligen certifierade inom Vård och omsorgscollege behöver vi också utveckla 
den befintliga  handledarutbildningen,  för huvudhandledare inom Vården, tillsammans med lokalt 
vårdcollege.  
Ett fortsatt utvecklingsområde är att minimera antalet elever utan APL plats och se till att uppföljning av APL sker på 
ett sätt så att vi  fångar upp elever tidigt som annars riskerar att förlora sin APL plats.  

De elever som har en APL plats är mer nöjda med sin handledares insats jämfört med föregående år. Det känns 
glädjande och  visar att det arbete vi gjort gemensamt har gett resultat. 
 
 

Undervisning och lärande: Ett fortsatt arbete kommer ske med att återuppta vår pedagogiska modell med 
gemensam uppstart och avslut av lektioner, det kollegiala lärandet i form av  regelbundna auskultationer hos 
kollegor och pedagogiska forum där vi delar goda exempel. Ledning, elevhälsa och pedagoger kommer utifrån det 
att fortsätta auskultera hos varandra och använda den mall som vi har  arbetat fram. Vi upplever att detta varit 
gynnsamt för det kollegiala lärandet och hoppas kunna göra ytterligare  framsteg när det gäller undervisningen.  

Vårt skolbibliotek håller på att byggas upp fysiskt och digitalt med hjälp av Welib. Vårt mål är att koppla vårt 
skolbibliotek till undervisningen på ett mer lättillgängligt sätt. Skolbiblioteket ska formas digitalt med samlingar 
av kurslitteratur, referensmaterial samt datorer för utlåning digitalt.  Biblioteket med dess sökfunktioner och 
nya utlåningssystem  ska sedan implementeras hos lärare och elever.  I klassrumsmiljön kommer vi att 
fokusera på att göra lärmiljön mer tillgänglig för alla elever genom att ha gemensamma förhållningssätt kring 
möblering, digital utrustning och lektionsupplägg. Allt för att skapa en större förståelse och motivation hos 
våra elever. Alla våra elever kommer under hösten att få en egen dator som de även kan arbeta på efter 
skoltid.  

Under hösten kommer vi också att förändra vårt arbetssätt kring uppföljning av elevers progression. Tidigare 
har vi haft regelbundna elevavstämningar (EVS) för varje program men från hösten kommer det istället att 
kallas för måluppfyllelse dokumentation (MUD) och ske ett lite annorlunda sätt då allt kommer att 
dokumenteras i Schoolsoft istället för i Excelformat som i dagsläget. En annan av våra förstelärare kommer att 
vara processledare för det här området och ha en blandad processgrupp på skolan bestående av båge 
yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen.  
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Närvaro: Ett tredje fokusområde under nästkommande läsår är närvaro. Vi behöver bli bättre på att följa upp 
rapporteringsgraden av närvaro hos våra lärare  följa upp våra elevers frånvaro tidigt samt säkerställa att den 
frånvaro som finns är anmäld. Vi kommer också att ta tillvara på elevhälsan i arbetet med att förebygga 
frånvaro och främja närvaro. Närvaron kommer att följas upp systematiskt varje vecka inom programmet och 
under MUD. Den tredje försteläraren på skolan att vara processledare för det här området och ha en 
processgrupp  som också består av yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen.  
 

 
 
 
 

 

6. Grundfakta 

Om Praktiska 

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

Praktiska Gymnasiet Göteborg 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 Göteborg 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 

Bygg- och anläggning Husbyggnad 5 7 11 

Bygg- och anläggning Måleri 4 4 4 

Hantverk Frisör 11 8 - 

Hantverk Hår- och makeupstylist 4 3 1 

Vård- och omsorg  16 - 17 
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Fordon och transport Personbil 13 10 12 

Fordon och transport Karosseri- och lackering 1 2 - 

VVS VVS - 3 - 

Industri Svetsteknik 1 3 2 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

Programinriktat val - Bygg- och anläggning Husbyggnad 3 1 - 

Programinriktat val - Bygg- och anläggning Måleri 1 - - 

Yrkesintroduktion - bygg- och anläggning Måleri - - 1 

Programinriktat val - Fordon Fordon 2 1 - 

Programinriktat val - Hantverk Frisör 3 2 - 

Programinriktat val - Hantverk Hår- och makeupstylist 1 1 - 

Programinriktat val - VVS VVS - 1 - 

Programinriktat val - Industri Svetsteknik 2 1 - 

Yrkesintroduktion - Industri Svetsteknik - 1 - 

Programinriktat val - Vård- och omsorg  5 - 3 

Yrkesintroduktion - Vård- och omsorg  - - 2 

 

Socioekonomisk bakgrund*  

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 26% 27% 61% 

2020/2021 32% 26% 59% 

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

Personal 
 
I EHT som leds av rektor finns tillgång till kurator 50 %, skolsköterska 50 % och specialpedagog 80 %. Utöver 
det finns tillgång till psykolog och skolläkare centralt. Även biträdande rektor ingår i EHT.  
Det finns också tillgång till en studie- och yrkesvägledare på 20 %.  
 
Vi har totalt åtta GG lärare och av dem är sju legitimerade och behöriga. Den som ännu inte är legitimerad och 
behörig har påbörjat gymnasielärarutbildningen som hen läser parallellt med arbetet.  
  
Vi har tretton yrkeslärare totalt varav fem är legitimerade och behöriga. Ytterligare tre har påbörjat 
yrkeslärarutbildning och alla övriga utom en har genomfört PIL utbildning.  
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Vård - Två legitimerade och behöriga lärare samt  en som läser på yrkeslärarprogrammet. 
Fordon- Båda har genomgått PIL utbildningen och en av dem läser på yrkeslärarprogrammet.  
Bygg och Måleri- Två av tre lärare är legitimerade och behöriga och den tredje har genomgått PIL.  
Hantverk- En av två lärare är legitimerad och behörig och den andra har slutfört PIL.  
Industri- Lärare har påbörjat yrkeslärarutbildning 
VVS- ej utbildad i PIL men kommer att påbörja yrkeslärarutbildning till hösten.  
Skolan har även en skolvärd som ansvarar för uppehållsrummet på skolan. 

 

Organisation och arbetsformer 

Skolans ledning består av rektor samt biträdande rektor. I vissa frågor deltar även förstelärare eller ansvarig för 
APL.  Skolan har tre förstelärare med huvudansvar för olika fokusområden.  Dessa ansvarar även för att driva 
vårt systematiska kvalitetsarbete  tillsammans med övrig personal.  Detta sker under mötestid varje vecka. 
 
På skolan finns också två arbetslag uppdelat på GG-lärare respektive yrkeslärare. Båda arbetslagen har varsin 
lagledare som ansvarar för dagordning, kallelse och mötesanteckningar som delas med ledning. Det finns även 
en lokal samverkansgrupp bestående av ledning, fackliga ombud och skyddsombud.   
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Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Göteborg



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)



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

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

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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

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

Betygsfördelning



Betygsfördelning



Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



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

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

Elev/kundundersökning

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

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

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

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

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning







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

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

Elev/kundundersökning (Undervisning)

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

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

Undervisningsutvärdering



Undervisningsutvärdering





Indikatorer: Attraktivitet



Arbetsplatsförlagt lärande


	KR 2021 PA Göteborg slutversion 210930
	1. Ledare - Rektor har ordet
	Läsåret 2020/2021

	2. Vårt kvalitetsarbete
	Vår kvalitetsmodell
	Gemensamma kvalitetsuppföljningar
	Lokal utvecklingsorganisation

	3. Resultatredovisning (resultatkvalitet)
	Kunskaper
	Normer och värden

	4. Övergripande utvärdering av verksamheten (strukturkvalitet & processkvalitet)
	Undervisning – kunskaper och värden
	Introduktionsprogram (IM)
	Bedömning och betygsättning
	Elevhälsoarbete
	Arbetsplatsförlagt lärande
	Studie- och yrkesvägledning

	5. Sammanfattning och fokus framöver
	6. Grundfakta
	Om Praktiska
	Om Praktiska Gymnasiet Göteborg

	Bilagor
	Bilaga 1: Resultatsammanställningar


	Resultatbilaga PRAKTISKA Göteborg 2021 uppdaterad
	Underlag för utvärdering 2020/2021
	Bildnummer 2
	Avgångselever - examensgrad
	Avgångselever - GBP
	Avgångselever - behörighet till högskola (yrkesprogram)
	Bildnummer 6
	Betygsfördelning
	Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar
	Betygsfördelning - Introduktionsprogram
	Betygsfördelning - Introduktionsprogram
	Betygsfördelning - Introduktionsprogram
	Betygsfördelning - Introduktionsprogram
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Undervisningsutvärdering
	Bildnummer 18
	Indikatorer: Attraktivitet
	Arbetsplatsförlagt lärande


