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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/2021 

Stora delar av läsåret har tyvärr pandemin som slår hårt mot hela världen även påverkat skolan och 
våra elevers resultat. All skolans personal har verkligen fått ställa om, visat på flexibilitet, nytänkande 
och initiativkraft. Jag påbörjade min rektorsroll på Praktiska gymnasiet i Kalmar med mitt första beslut 
att utöka distansutbildningen. Under vårterminen har vi sedan successivt kunnat öppna upp mer och 
mer för närundervisning.  
Jag har framförallt jobbat för att lära känna medarbetare, elever och organisationen. 
Distansutbildningen har i viss mån bidragit med större närvaro för några få elevgrupper medans den 
större delen av våra elever har förlorat på att inte ha den personliga närvaron. 

Det jag hittills sett är att det finns ett enormt driv hos personalgruppen, stora hjärtan och alltid 
elevfokus – detta är ovärderliga ingredienser för att kunna nå högre måluppfyllelse och bättre mående 
hos våra elever. Förebyggande och hälsofrämjande elevarbete har inte fått den fokus som sig bör 
under en tid. Därmed kommer vi att ställa om och vi har flera nya projekt på gång inför kommande 
läsår. Såsom närvaro lyft och kollegialt lärande, dels för personalgruppen med boksamtal där 
specialpedagogen är samtalsledare men också för elevgrupperna med bl.a. programinnehåll för 
mentorstiden, riktade föreläsningar och aktivitetsdagar. 

Personalgruppen har hög kompetens och många har lång erfarenhet, vilket jag kommer att utmana 
under kommande läsår, med ett ökat uppnåendemål för elevernas måluppfyllelse och mående.  
Innevarande läsår har inte alla lärare varit mentorer. Till kommande läsår ändrar jag på det, i de allra 
flesta fall blir det två mentorer/ program och då med målbilden, en teoretisk- och en praktisk lärare. Vi 
får även flera nya lärare under kommande läsår vilket är mycket spännande och roligt när nya 
medarbetare kan bidra med ”sina tankar” kring undervisning. Inom elevhälsan kommer vi att utöka 
kuratorstjänster till det dubbla, vilket är ett måste för att kunna arbeta mer hälsofrämjande och 
förebyggande och minska de akuta/”brandsläcknings” ärendena.  

Vi ska arbeta för att vända triangeln utifrån måluppfyllelse, närvaro och elevernas mående. 
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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 
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- Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.  

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 för ökad 
närvaro, undervisning, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete samt det 
arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Fyra gånger om året genomför rektor och personal 
analysseminarium 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 i ledningsgruppen och med hela personalgruppen samt elevrådet.    
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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  

Andelen elever med gymnasieexamen fortsätter att öka, vilket vi ser som positivt. Antalet flickor med 
gymnasieexamen är betydligt större än andelen pojkar vilket är en förändring från föregående år. 
Genomsnittliga meritpoängen har ökat på totalen och framförallt såg vi en ökning gällande Handels- 
och fordonsprogrammet. 
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Samtliga elever  

Vi ser en markant minskning av andelen elever med betyg F på totalen vilket vi ser som ett led av vår 
satsning på framförallt kvällsskola men även lovskola. Vi kommer att fortsätta ge eleverna möjlighet till 
extra undervisning under kvälls- och lovskola, kanske framförallt med kvällsskola kontinuerligt under 
läsåret. Hela 14 % av skolans elever deltog vid kvällsskolan och det visar på ett mycket bra koncept. 
Under 2021 genomfördes inte några nationella prov på Praktiska gymnasiet i Kalmar. Vi såg 
framgångar på samtliga program.  

 

 

 

 

Elever på introduktionsprogram 

Våra avgångselever inom introduktionsprogrammen har trots vad resultatet visar inhämtat väldigt 
mycket kunskaper. Många av introduktionseleverna hade inte varit i Sverige någon längre tid och 
därmed stora luckor i grundskolans ämnesområden. Vi har arbetat hårt tillsammans med eleverna för 
att nå resultatet med större andelen elever på rätt sida om betyg E (godkänd). 
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Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av 
huvudmannen under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas 
därefter i en separat bilaga. 

 

Normer och värden 

Andelen elever på totalen som upplever att eleverna behandlar varandra väl har ökat och det ser vi 
som mycket positivt. Dock har andelen flickor minskat något gällande hur eleverna behandlar 
varandra. Vi ser en tydlig ökning gällande hur flickor upplever trygghet på skolan och det är en 
signifikant ökning från tidigare år, både på totalen men framförallt gällande flickornas upplevelse. 
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten  

(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

Fördelningen av undervisningstid har i stort utgått från kursplanernas upplägg. Inom vissa 
ämnesgrupper såsom historia, religion och samhällskunskap har undervisningstiden inte den 
schemalagda tiden varit tillräcklig, utifrån elevernas arbetsplatsförlagda perioder. Tillträdd rektor under 
vårterminen har gjort justeringar under pågående läsår och planeringen inför schemaläggning för 
kommande läsår har setts över. I och med att svenska och engelska grund i stora delar undervisats 
tillsammans med gymnasienivå har undervisnings takt varit lite väl snabb för grund eleverna. Även 
detta justerades så mycket som möjligt under pågående läsår och kommer att justeras fullt ut till 
kommande läsår för att öka måluppfyllelsen och ge eleverna på grundnivå större chans att komma till 
gymnasienivå så snabbt som möjligt. Lärarna har under året till mycket stor del arbetat på distans 
vilket tydligt begränsat möjligheten till samverkan och samplanera undervisning. Vi har under vid 
flertalet tillfällen följt upp elevernas utveckling betyg prognoser, elevenkäter men också via 
elevhälsoteamets arbete.  Specialpedagogen jobbar nära elevgrupperna och för en ständig dialog 
med mentorer och undervisande lärare samt rapporterar vidare till rektor som fattar de beslut som 
krävs för elevernas välmående och måluppfyllelse. Under kommande läsår är skolnärvaro, 
elevhälsoarbetet och kollegialt lärande i fokus för att ytterligare stärka elevgrupperna.  

Utvärdering av undervisningen  

Lärarnas arbetsinsats under läsåret har verkligen satts på prov, vad gäller it- kunskaper, flexibilitet 
men också gällande inflytande och arbetssätt. Pandemin har satt sina avtryck och påverkat mycket. 
Lärarna har inte kunnat samverka ämnesövergripande i någon större utsträckning, detta som ett 
resultat av komplexiteten av distansundervisning. Inom yrkesämnena har vi erbjudit eleverna 
undervisning på plats i stort sätt i samtliga yrkesämnen, vilket resulterat i en bättre kommunikation 
mellan elev och lärare men också mellan yrkeslärare. Elevernas möjlighet att påverka undervisningen 
har också begränsats på grund av distansundervisningen men så långt det varit möjligt har eleverna 
haft möjlighet att påverka och i viss mån ha inflytande på undervisningen. Eleverna har förmedlat att 
de upplevt att pandemin och distansundervisningen medfört att det påverkat samvaron och 
sammanhållningen mellan eleverna. 

Under höstterminen genomfördes en föreläsningsdag om sexualitet, vilket var uppskattat av eleverna. 
Planen för mentorstiden var tema jämställdhet. Även detta har av olika orsaker satts på paus på 
grund av distansutbildningen. Diskussionsforumet och samtalen med och mellan elev/elev och 
elev/lärare har inte gynnats av distansutbildningen. 

 

Slutsatser 

Utifrån de förutsättningar som gavs under läsåret så har personalgruppen gjort sitt yttersta för att 
eleverna skall nå så god måluppfyllelse som möjligt och samtidigt må så gott som möjligt. Pandemin 
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och distansundervisningen har haft en mycket stor påverkan på elevernas utbildning och lärarnas 
arbetsinsats.  Det finns en del förbättringsområden som uppdagats under vårterminen och det har vi 
nu lagt en plan för att stärka upp. Bland annat kommer schemaläggningen se annorlunda ut och 
elevernas arbetsplatsförlagda utbildning kontra tid i skolans lokaler ses över. Vi utökar antalet lärare 
och förlänger skoldagen för att ge fler eleverna möjlighet att nå gymnasieexamen och fullständig 
yrkesutbildning. Vi kommer att fortsätta med att erbjuda kvällsskola till alla elever, såväl de elever som 
saknar underlag för betyg som för de elever som önskar nå ett högre betyg. Rektor kommer noga följa 
undervisningskvalitén via MUD – verktyget, klassrumsbesök, pedagogiska samtal, närvaro lyftet samt 
genom kollegialt lärande och utbildning inom elevhälsans uppdrag. Vikten av att alla i 
personalgruppen har insikt i att alla är en del av elevernas mående och att ett ökat välbefinnande ökar 
närvaron och därmed en ökad måluppfyllelse. 

 

Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

IM eleverna (det samma gäller för IMV och IMY) inkluderas i samtliga program men med individuella 
upplägg beroende på vilken programinriktning eleven läser. Mentor tillsammans med specialpedagog 
har under året följt upp elevernas utveckling. 

Utvärdering av introduktionsprogram 

Under läsåret har en tredjedel av eleverna på skolan varit antagna inom IM utbildningen. Strukturen 
och upplägget för IM eleverna har under många år inneburit en mix av nationella och IM elever. Den 
mixen kommer vi att fortsätta med men vi ser att för att ge IM eleverna en större möjlighet att nå ökad 
måluppfyllelse finns behov av förändring. Gymnasieintyg och grundskolebetyg utfärdas efter 
genomförd utbildning. 

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 

Rutiner kring genomgång av studieplanerna har varit bristfällig och under vårterminen har en ny rutin 
upprättas. Studieplanerna följs nu kontinuerligt upp och i takt med att vi påbörjar användandet av 
”MUD verktyget” (måluppfyllelsedokument – ett stödmaterial för skolan) kommer det ytterligare 
synliggöras och följas upp kontinuerligt. Vi kommer även att ge mer undervisningstid i flera ämnen 
såsom svenska, engelska, matematik men också i samhällskunskap där antalet utlagda timmar varit 
inom en mycket snäv nivå.  
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Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Kontinuerliga betyg prognoser och i samband med dem även diskussioner kring bedömning och 
betygsättning. De lärare som är helt nya i sin lärarroll har med hjälp av specialpedagogen och rektor 
fört diskussioner kring betyg och bedömning.  

 

Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Antal F har minskat och andelen streck har minskat från 33 år 2020 till 4 stycken år 2021 för 
avgångsklasser. Under vårterminen har vi haft flertalet extra tillfällen för eleverna att arbeta för ett 
högre betyg och lämna in underlag för betygsättning. Detta har verkligen gett resultat. Vid första 
mätningen under VT-21 saknade ca 34 elever underlag för betygsättning och vi avslutat läsår slutar vi 
på 4 streck.  

 

Slutsatser  

Bedömning och betygsättning har genomförts på ett tillfredsställande sätt under de förutsättningar 
som rått i och med pandemin. Lärarna har haft stöd av skolverkets bedömningsstöd så väl som dialog 
och sambedömning och haft stöd av specialpedagog samt rektor. 
Yrkeslärare som är nya i sin yrkesutövning har fått utbildning, stöd och stöttning enskilt av 
specialpedagog samt i grupp om flera nya yrkeslärare. 

Alla delar av utbildningen har vägts in i bedömning och betygsättningen – teoretiska-, praktiska och 
arbetsplatsförlagt lärande kunskaper. Eleverna och målsman har fått kontinuerlig information om 
kunskapsutvecklingen, vid utvecklingssamtal och enskilda samtal med elever mellan 
utvecklingssamtalen.  

 

Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Skolans elevhälsoorganisation är enligt följande organisation; Skolsköterska och kurator på vardera 
20%, specialpedagog och rektor på vardera 100%.  Elevhälsoteamet har träffats en gång /vecka och 
där har framförallt enskilda elevärende avhandlats. Uppföljningar från samtal från kurator och i viss 
mån har diskussioner förts kring problematisk skolfrånvaro.  
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Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Den större delen av elevhälsoarbetet har handlat om akuta händelse och utifrån enskilda 
elevärenden. De främjande och förebyggande arbetet har inte varit i någon större omfattning. 
Kuratorn har arbetat utifrån enskilda samtal och varit uppbokad i dessa och därmed inte delaktig i 
främjande och förebyggande arbete. Skolsköterskan har i stort haft hälsosamtal och deltagit vid en 
föreläsningsdag kring sexualitet. Specialpedagogen har i hög grad arbetat med främjande och 
förebyggande men också i enskilda elevärenden. Eleverna uppger i enkäten att de känner trygghet 
och studiero.   

Under vårterminen har specialpedagog och rektor arbetat fram en rutin kring närvaro och hur skolan 
skall arbeta för att främja närvaron.  
Rektor har tagit fram en uppdaterad rutin vid händelse av kris. Rektor har uppdaterat 
personalgruppen kring lagstöd vid orosanmälningar och upprättat en bra dialog med ADM (alkohol 
och drogmottagningen) i det förebyggande arbetet. 

 

Slutsatser  

Utifrån hur elevhälsoarbetet organiserats och genomförts ser jag som nytillträdd rektor att vissa 
förändringar både vad gäller organisationen så väl som genomförandet behöver justeras. Skolans 
elevhälsoarbete har i stort utgått från enskilda elevärenden och kuratorns och skolsköterskans 
uppdrag har inte utgått från ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i önskvärd omfattning. Under 
kommande läsår ska organisationen förändras, kuratorstjänster utökas och innehållet kommer att 
justeras. Kuratorn kommer att arbeta väldigt mycket mer utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande 
perspektiv, dels med temadagar men också med närvarofrämjande arbete Elevhälsogruppen kommer 
att aktivt arbeta med underlag från MUD verktyget genom analyser av underlaget, konkreta förslag för 
att främja elevernas närvaro och med utbildningar för personal och elevgrupp. Specialpedagogens 
uppdrag är även de förändrat till kommande läsår. Specialpedagogen kommer att arbeta med mycket 
handledning till såväl pedagoger som elever. Specialpedagogen kommer bl.a. hålla i pedagogiska 
samtal och det kollegiala lärandet (bokcirklar och samtalscirklar) 

Genom MUD-verktyget, betyg prognoser och närvarosatsning kommer vi att nå en högre 
måluppfyllelse på sikt och även ett bättre mående hos våra elever. Personalgruppen – hela skolans 
personalgrupp kommer att gemensamt arbeta med elevhälsa utifrån ett förebyggande och 
hälsofrämjande arbete.  

 

Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 

Eleverna har varit ute i olika omgångar på APL platser och vissa av de teoretiska (GG-ämnena) har 
därmed inte kunnat ges i den omfattning som poängplanen visat.  Vi har under pågående läsår haft 
god kvalitet och haft en god tillgång på APL platser. Elevernas närvaro på APL platserna har varit god 
trots rådande pandemi. Några av samarbetskommunerna har inte tillåtit nya elever på arbetsplatsen 
och därmed har vi varit tvungna att leta efter ersättningsplatser. 
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Utvärdering av APL 

Under våren har vi haft något fysiskt branschmöte men flera möten har skett digitalt. Två programråd 
har genomförts – vård och omsorg- och barn och fritidsrådet. Samverkan mellan grundämnes och 
yrkeslärare har inte fullt ut fungerat tillfredsställande i och med pandemin. Våra handledare har 
uppmuntrats att genomföra handledarutbildningen men vi saknar fortfarande flera med 
handledarutbildning. Vi har trots pandemin haft en god kommunikation mellan handlare och lärare. 
Enkätundersökning visar att 76% av våra elever är mycket nöjda med sin APL och 17% är ganska 
nöjda medan 6% är mindre nöjda.  

 

Slutsatser 

Från och med augusti 2021 kommer alla lärare och elever att använda sig av appen Loop Me som 
kommer att kvalitetssäkra kommunikationen mellan pedagog- elev och handledare. Momenten som 
förläggs till APL -platsen är noga övervägd vid genomgång av poängplaner för respektive program. 
Lärare och rektor har fört en tät dialog kring uppdelningen (skol-APL förlagd) och innehållet för att 
kvalitetssäkra. Vi kommer att arbeta aktivt för att öka elevernas nöjdhetsindex och för att fler av våra 
handledare genomför handledarutbildningen.  

 

Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

Under stora delar av läsåret saknades en studie- och yrkesvalslärare på plats. Skolans tillförordnade 
rektor och specialpedagogen arbetade med området samt central studie- och yrkesvalslärare. Under 
vårterminen 2021 anställdes en behörig SYV på 40% som påbörjat arbetet med att se över det 
systematiska arbetet kring studie- och yrkesval för eleverna. Samverkan mellan arbetsmarknaden, 
APL platser och lärare på skolan är även de ett utvecklingsområde. 

 

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

I och med att inte posten som SYV varit tillsatt under den större delen av läsåret så har integrationen 
mellan SYV och lärare inte kunnat fungera. Under den del som SYV tjänsten varit tillsatt har det 
påbörjats en integration.  SYV har uppmärksammat att vi har ett arbete framför oss med att bättre 
förbereda eleverna för yrkeslivet, med allt från APL till att passa tider, helikopterperspektiv och 
konsekvens tänkanden. Genomgång av studieplaner har genomförts under året och en ny rutin har 
upprättats den senare delen av vårterminen för att säkerställa att det kontinuerligt gås igenom och 
säkerställer elevernas studieplan. Andelen elever som nått examensmål ökade från 2020 till 2021 
men det finns en del kvar att arbeta med. Många av våra elever saknar stora delar av 
ämneskunskaperna i tex. samhällskunskap, historia och religion vilket visar sig i examens resultaten. 
Eleverna har kommit in på nationella program men ibland med ingen eller snäv marginal. Våra IM 
elever är en stor andel av elevantalet och även där ser vi en stor utmaning med blandade grupper och 
stor andel APL som i sin tur under året inte varit synkad med schemajusteringar under året. 
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Slutsatser 

Vi kommer att fortsätta med att upprätta rutiner, genomföra och utvärdera rutiner och SYV uppdrag, 
under kommande läsår. SYV kommer att få ett större ansvar för att APL platser säkras tillsammans 
med respektive lärare. SYV kommer att arbeta för att kvalitetssäkra APL platser för lärlingsplatser och 
för ordinarie APL platser. Vi kommer även att arbeta för att några av våra elever genomför praktik 
utomlands. SYV ingår i elevhälsoteamet och är också en viktig kugge i våra fokusområden – Ökad 
närvaro - ökad måluppfyllelse och elevhälsoarbete. En större marknadsföring kring våra program är 
nödvändig och SYV har en stor del i det påbörjade och det kommande arbetet. Till exempel så 
kommer en film kring vårt sjöfartsprogram att göras under augusti månad, vi kommer att ha flera 
öppna hus och delta vid lokala mässor på olika högstadieskolor i Kalmar län. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

5. Sammanfattning och fokus framöver 
Läsåret 2020/2021 har varit ett år där rådande pandemin har påverkat skolan i mångt och mycket. 
Personal såväl som elever inom skolans organisation har satts på prov. Praktiska Gymnasiet i Kalmar 
har inte varit något undantag. Lärarna har fått arbeta med flexibilitet och omställningar i många olika 
led. Vi har i många delar haft fördelen av att bedriva just en praktisk skola istället för endast teoretiska 
program. Samtliga elever har under hela läsåret under något eller några tillfällen fått närundervisning i 
skolans lokaler. Elever med särskilda behov har varit schemalagda hela sin skoltid (förutom APL-tid) 
på plats i skolans lokaler med lärarhandledare lektioner. Specialpedagogen har kunnat ge mycket tid 
till de elever som varit på plats i skolan. Under läsåret har organisationen på ledningsnivå bytts ut, 
under höstterminen var det en TF rektor som lyfte på många stenar och förarbetade inför start av 
tillträdande rektor.  

Under vårterminen har nytillträdd rektor arbetat med att lära känna personalgruppen, eleverna och 
organisationen. Poängplaner, studieplaner, personalgruppens psykosociala arbetsmiljö, 
elevhälsoarbete och elevernas måluppfyllelse samt närvaro är några av de områden där nya rutiner 
och arbetssätt har reviderats och upprättats. Likaså har en satsning på den fysiska arbetsmiljön för 
såväl elever som personal setts över och många förändringar är genomförda under vårterminen. 

Inför läsåret 2021/2022 kommer Praktiskas rent organisatoriskt att fortsätta med att rektor har en 
ledningsgrupp som sitt första bollplank och den består av tre deltagare med olika bakgrund 
(specialpedagog, yrkeslärare och skoladministratör). Kuratorstjänster kommer att arbeta 40% från 
kommande läsår vilket är en mycket välkommen utökning. Rektor kommer arbeta för att 
personalgruppen jobbar mot samma mål och med en utökad kunskap kring elevhälsans innebörd och 
betydelse för elevernas närvaro, måluppfyllelse och mående.  
Under 2020/2021 har skolan haft en förstelärare men den avslutar vi från VT-21. Som det ser ut i dag 
är det osäkert hur rektor ställer sig till att tillsätta förstelärare, som i så fall skulle vara aktuellt först 
läsåret 22/23. 
 
Vårterminen 2021 satsade rektor på komplettering av ordinarie undervisning med en egen 
kombinerad kvällsskola, detta visade sig vara en riktig framgångssaga. Inför kommande läsår kommer 
vi att anordna kontinuerliga kvällsskolor under hela läsåret.  

Utvecklingsområden inför 2021/2022 är elevernas skolnärvaro, elevhälsoarbete och fortsatt satsning 
på ökad måluppfyllelse. Elevernas totala frånvaro ökade under läsåret 20/21 till 20,5% från att varit på 
18,7% läsåret 19/20. Båda läsåret har helt eller delvis varit drabbade av pandemin och vi vet inte i 
dagsläget hur mycket distansundervisningen påverkat elevernas frånvaroprocent. Därmed är detta ett 
stort utvecklingsområde. Vi kommer även att arbeta med utlandspraktik och marknadsföring av 
skolan. Marknadsföring kommer vara en satsning som vi kommer bedriva mycket aktivt och där vi 
även kommer att lansera nya programval och inriktningar inom redan befintliga program. 
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6. Grundfakta 

Om Praktiska 

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

Praktiska Gymnasiet Kalmar 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 Kalmar 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 5 3 5 

Fordonsprogrammet Karosseri /personbilsmekaniker 2 - - 

Fordonsprogrammet Personbilsmekaniker 8 4 7 

Fordonsprogrammet Karosseri /bilskaderep/lackering 3 3 1 

Vård och omsorgsprogrammet Undersköterska 2 4 2 

Barn och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 7 3 4 

Handelsprogrammet Handel och service 0 0 5 

Sjöfartsprogrammet Lätt matros 5 0 3 

Elprogrammet Elteknik 4 3 4 

Elprogrammet Datateknik 0 0 0 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

IMY Fordonsprogrammet 0 3 0 

IMV Bygg- och anläggningsprogrammet 2 1 2 

IMV Bygg- och anläggningsprogrammet 0 0 1 

IMV Fordonsprogrammet 2 2 4 

IMV Vård och omsorgsprogrammet ? 2 2 
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IMY Vård och omsorgsprogrammet 6 6 2 

IMV Barn och fritidsprogrammet 3 2 4 

IMV Elprogrammet 3 2 0 

IMY Elprogrammet 0 1 0 

IMV Handelsprogrammet 0 0 3 

IMY Handelsprogrammet 0 0 1 

IMV Sjöfartsprogrammet 1 0 1 

Socioekonomisk bakgrund* 

Läsår Andel flickor Andel högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 45% 22% 40% 

2020/2021 40% 23% 38% 

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

Personal 

På skolan har vi under läsåret haft 4 behöriga GG-lärare och 6 yrkeslärare. Av yrkeslärare har 2 
yrkeslärarutbildning, 2 genomgått PIL utbildning (PIL - Praktiska i Lärande är ett internt 
utbildningsprogram för icke-legitimerade yrkeslärare) och de övriga ska påbörja PIL under HT-21. 

Organisation och arbetsformer  

Skolans inre organisation har under läsåret bestått av heltidsanställd rektor, skoladministratör, samt 
specialpedagog på ca 80% och skolsköterska och kurator på vardera 20%. Rektor har under läsåret 
haft en ledningsgrupp och skolan har under läsåret haft en förstelärare. Under läsåret bidrog 
pandemin till viss del till att inte uppdraget kunde genomföras, då tanken var att utveckla det kollegiala 
lärandet. På grund av pandemin var antalet träffar med grupper av kollegier minimalt. 
Ledningsgruppen har träffats vid ett tillfälle/ vecka och ledningsgruppen bestod till en början med 
rektor +2 och under senare delen av vårterminen tillkom ytterligare en medlem i ledningsgruppen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatsammanställningar 



Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Kalmar



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
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