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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2020/2021

Det är svårt att göra en sammanfattning utan att konstatera att det varit ett år likt inget annat. Det gör också
att det är svårt att göra jämförelser eller dra paralleller med hur det brukar se ut. Att bedriva utbildning i en
pandemi är svårt, att bedriva yrkesutbildning är ännu svårare.

Glädjen var stor när läsåret började och vi fick starta upp med alla elever inne på skolan efter en vår av
distansstudier. Vi tog emot fler elever i åk 1 än någonsin och undervisningen flöt på bra. Sen i december blev
det åter distansundervisning och verksamheten sattes återigen på prov. När man ändå summerar året är jag
nöjd med hur vi hanterat året och vad vi åstadkommit.

Arbetet med att leda skolan har till stor del handlat om att skapa förutsättningar för elever och personal att
lyckas, genom hitta nya vägar att undervisa och bedöma kunskaperna. Vi har också fått vara kreativa kring att
hitta alternativ till APL, samt förstärka personalstyrkan i syfte att nå fler elever och därmed säkerställa att
examen nås. Vi kommer få fortsätta hantera effekterna av pandemin och planerar in extra stödinsatser åt
elever som inte nått så långt vi önskat kommande år.

Men året har även inneburit flera spännande nyheter. Vi började med ett nytt skolmatskoncept i augusti där
elever väljer sin egen meny i en app, där ser vi fler ätande och fler nöjda elever. I januari och februari flyttade vi
in i helt nya lokaler, helt anpassade för vår skola. Det blev verkligen ett lyft för alla. I sommar tar vi ett
våningsplan till i bruk som renoverats under våren och under hösten räknar vi med att renovera upp nya lokaler
åt Fordons-, Industri- och Byggprogrammet.

Vi har under året satsat på en hälsosatsning för såväl elever som personal, Bwell academy (tidigare
FMs-modellen); Tanken är att knyta ihop idrott och hälsa-ämnet med att skapa förståelse för våra elever kring
arbetsmiljö och att ta hand om kroppen för att orka ett yrkesliv. Bwell låter eleverna göra egna tester och sätta
egna mål. Under våren genomfördes detta även med personalgruppen som en del av skolans satsning på hälsa
och rörelse.

Under året så har vi även jobbat hårt att nå ut till blivande elever och allmänhet och berätta om alla positiva
förändringar skolan genomgår. Vi har även tvingats hitta nya vägar med digitala öppet hus och gymnasiemässor,
livesändningar och privata visningar. Många av dessa delar tar vi med oss i framtiden för att nå ut till fler.

Tobias Ejdeholm, rektor
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell

Inom Praktiska vilar det systematiska kvalitetsarbetet på vår gemensamma kvalitetsledningsmodell och är

inriktat mot de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam definition av vad vi menar med

kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett

antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål.

Vår kvalitetsdefinition:

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet (processkvalitet), att

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen och

skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens

och undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i

form av t.ex. sammansättning av personal och elever.

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

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella

målen.

Våra framgångsfaktorer:

Uppdraget i fokus

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

Proaktiv uppföljning

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

förbättringsarbetet.

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

avvikelser.

Kollegial samverkan

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

verksamheten utvecklas

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

Aktiv resursfördelning

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

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av

resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är:

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

utbildningen

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår plan

mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering

● två undervisningsutvärderingar (november och april) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur

de upplever undervisningen utifrån läroplanen

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven. Syftet är att skapa

underlag för att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under läsåret

(resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i

resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina

kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre

måluppfyllelse nästa läsår.

Lokal utvecklingsorganisation

På enhetsnivå genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika processer som tillsammans

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

elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete samt det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Fyra gånger

om året genomför rektor och personal analysseminarier där arbetet med att utveckla verksamheten analyseras

och bildar underlag till beslut om hur arbetet ska fortskrida. Eleverna görs delaktiga i arbetet genom att de flera

gånger om året får besvara olika enkäter om hur de ser på verksamheten. Resultaten av enkäterna diskuteras

sedan av mentorerna/i elevråd och klassråd.  Utifrån resultaten av analyser och enkäter genomför vi aktiviteter

som syftar på att åtgärda ev brister och förändra verksamheten efter elevernas behov.

Skolans 2 förstelärare ansvarar för att vi gemensamt arbetar med olika områden gällande det systematiska

kvalitetsarbetet och områden bestäms i samråd med rektor utifrån arbetsplanen och justeras efter de olika

analysseminarierna. Ett stort område har varit ett ökat samarbete mellan olika ämnen
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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 grundläggande behörighet är 12 st. Det är en lägre siffra än väntat, men speglar en

liten nedgång i betygen detta året.

● Andel av alla elever som lämnar oss i åk 3 som har ett jobb klart är 58% samt 11 % som ska studera

vidare.
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När vi summerar året hamnar vi på en examensgrad på 93% vilket vi under rådande pandemi är väldigt nöjda

med. Vi har en liten nedgång jämfört med ifjol, men har samtidigt betydligt färre med reducerat program vilket

i realitet ger ett ett högre värde på andelen som får ut en examen i år.

Den genomsnittliga betygspoängen har sjunkit lite, vilket troligen kan härledas till rådande förutsättningar med

distansstudier där flera elever haft det tuffare än vanligt.

Andelen elever som går ut i jobb är lägre än vanligt, vilket till stor del speglar att det råder en pandemi med en

tuff arbetsmarknad.

Samtliga elever

Det är svårt att göra alltför stora jämförelser då vissa program har ganska stora skillnader antal elever mellan

åren vilket medför större variationer i resultaten, dock är det glädjande att notera att antalet F minskat

generellt samt att andelen högre betyg än E ökar något.

Vi har en målinriktad undervisning baserad på att samtliga lärare gör veckoplanering samt läsårsplanering

kopplade till uppgifter som läggs ut på Schoolsoft. Utifrån betygsresultaten som ökar positivt och elevenkäter

som visar en positiv trend i nöjdhet och trivsel samt våra egna analyser anser vi att vi har en god kvalitet i vår

undervisning och möter elevernas behov av ledning och stimulans, men att vi behöver stärka upp

kommunikationen mellan lärarna i syfte att skapa samsyn och samarbete.

Satsningen med dubbelbemanning i matematik, engelska och svenska i åk 1 har haltat under läsåret pga

svårighet med rekrytering samt skiften av lärare under året. Det medför att det är svårt att jämföra med

tidigare år. Det underlättade inte heller distansundervisningen på samma sätt som tidigare år.

Tittar vi på resultaten så ser vi en ökning av andelen F i matematik och engelska jämfört förra året, från 24% till

28% i engelska och från 27% till 31% i matematik. Här ser vi att det är ett direkt resultat av

distansundervisningen då resultaten var betydligt bättre vi den första elevavstämningen under hösten.
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Många gg-lärare och yrkeslärare samarbetar för att göra de mer teoretiska kurserna yrkesnära, vilket tidigare år

har varit organiserat på skolnivå. Flera av lärarna skriver i sina analyser av undervisningen att de vill se mer

samarbeten på detta sätt, men även mer samarbeten med mentorer, ämneskollegor och EHT.

I det stora hela bedriver skolan lektioner där studieron är god, det upplever både elever och lärare. Under året

har vi arbetat med frågor kring lärmiljö, men det arbetet måste fortsätta utifrån nya lokaler. Vi har många

elever som uppvisar svårigheter i skolmiljön där vi behöver bli bättre på att bemöta dem där de befinner sig i

sin kunskapsinhämtning och skapa en undervisning som är tillgänglig även för dessa elever.

Skolan undervisar om värdegrund på flera olika sätt. Lärare ger eleverna inflytande och tillfällen för delaktighet

i undervisningen. De får lära sig diskutera och lyssna på olika perspektiv. De får lära sig att framföra sina åsikter

och vikten av samarbete

Elever på introduktionsprogram

När man ser på resultaten för våra elever på IM-programmen så kan vi se att på IMV är det glädjande att se en

tydlig ökning av fler elever som når högre betyg på de kurser de får betyg i. Vi ser även en minskning av

andelen F totalt.

För elever på IMY så är det glädjande att se att många elever når höga betyg på de yrkeskurser som de blivit

betygsatta i.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.

Normer och värden

Det är glädjande att siffrorna som går att jämföra visar en ökning av trygghet och studiero.Vi tar även med oss

att undersökningen är gjord innan vi flyttade ner i våra nya lokaler, vi är övertygade om att studiemiljön

kommer få mycker bättre värden i kommande undersökning.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Organisationen 2020-2021 har planerats utifrån tidigare års analys och medför en fortsatt satsning på

matematik, svenska och engelska i åk 1. Tidigare analys har visat att eleverna har svårt att nå målen i dessa

ämnen det första året. Förra året införde vi dubbelbemanning på dessa ämnen samt lagt till mer tid i dessa

ämnen och ville ha samma upplägg ett år till för att tydligare kunna utvärdera verksamheten.

Ett fokusområde under året har varit att få till en mer systematisk uppföljning av elevernas kunskapsutveckling,

i syfte att snabbare kunna fånga upp elever och sätta in åtgärder. En avstämning införs varje vecka där ett

program behandlas varje vecka. På det sätt vet mentor hur eleverna ligger till i alla ämnen och kan bättre stötta

eleverna i deras totala kunskapsutveckling. Detta kompletterar de proaktiva uppföljningarna som sker 4 gånger

om året.

Syftet med den proaktiva uppföljningen är att få en bättre uppföljning av elevers studieresultat samt se

strukturer i organisation mm. Grunderna är  kollegialt lärande och formativ bedömning (metoder), pedagogiskt

ledarskap, tillit och metakognition (område). Det sker via en digital elevavstämning med färgmarkering som

verktyg. Vi har följt upp avstämningen med en klasskonferens en gång per termin per program samt sett över

den inom elevhälsan och på rektorsnivå minst 2 ggr per termin, men då samtliga inom elevhälsan deltar i de

veckovisa mötena tas ev frågor upp löpande på EHT-möte som sker direkt efter elevavstämningen.

Arbetsdagen ser lika ut för alla som jobbar heltid. Vi börjar varje morgon med ett möte kl 08:00 och efter det

finns det tid för samverkan och planering. Varje måndag har vi haft en gemensam PiA-tid som våra förstelärare

hållit i. Vi ser över möjligheter att använda tiden till mer gemensamma möten också.

Vid varje kursstart går lärare igenom målen för kursen och eleverna har stor möjlighet att tycka till om hur de

vill arbeta i kursen och på vilket sätt de vill examinera moment. Individualisering sker alltid efter behov och

även till största möjliga mån efter önskemål.

För att involvera eleverna i planering och utveckling av verksamheten finns på skolan en mentorstid varje vecka

där eleverna alltid kan ta upp tankar och önskemål med sin mentor. Eleverna har även besvarat olika enkäter

under året. Ett mål under året har varit att öka den formella delen av inflytandet i form av klassråd och elevråd.

Vid läsårets slut i juni gör varje lärare en analys av sin undervisning utifrån termins resultat i syfte att utveckla

och förbättra sin undervisning. Varje lärare gör även kursutvärderingar som sammanställs och analyseras i

samma syfte. En del av förra årets utvärdering var att det saknades kunskap och likvärdighet i hur man

analysera så det har skett utbildning det under året samt tagits fram en mall som alla utgått från.

Under läsåret genomförs undervisningsutvärderingar, ett verktyg som Academedia har för alla sina skolor i

landet, där alla elever får utvärdera sin undervisning utifrån fasta frågor. Utvärderingen skedde under hösten

och våren. Varje lärare får sina egna resultat och får göra en analys efter bestämd mall som innefattar både

höstens och vårens undervisningutvärderingar. Läraren sätter upp förbättringsområden som på så vis blir enkla

att följa upp. Analyserna delas med rektor.
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Nytt för detta läsåret är ett mer strukturerat arbetssätt med skolans arbetsplan. Vi har arbetat med 4 olika

områden och haft en arbetsgrupp kopplat till varje område. Arbetsplanen har analyserats 4 gånger under året

och justerats efter hur arbetet löpt på.

Utvärdering av undervisningen

I undervisningen följer lärarna de styrdokument som finns och anpassar efter ämnet. Alla lärare strävar och

håller sig efter att ha en strukturerad och målinriktad undervisning. De har examensmål och kunskapskrav,

normer och värden att följa för att få undervisningen att följa detta. Vi har inte helt lyckats få till

resultatuppföljningen och att delge alla elever deras resultat enligt planen, här kommer vi behöva göra mer

insatser kommande år.

Arbetet med extra anpassningar har fungerat bra under året. Vi märker tydligt ett resultat av våra veckovisa

elevavstämningar där pedagogerna har koll och löpande följer upp eleverna. Skolan har en otrolig bredd av

behov hos eleverna, som gör att behovet hos eleverna för stimulans varierar mellan elev och elev. Det ställer

höga krav på undervisningen.I . Att göra extra anpassningar på apl-platser fungerar inte så bra, det är väldigt

svårt att få företaget/handledaren att göra anpassningar då det är så pressat i yrkeslivet. Lärarna försöker tänka

utefter elevernas behov för att vi ska möta dem och vi försöker se alla elever så att de ska känna sig sedda. Det

är olika gruppstorlekar vid gymnasiegemensamma ämnen kontra yrkesämnen, vilket göra skillnad för studieron,

men vid uppdelning av mindre grupper i t ex grupprum eller variation mellan teori och praktiskt så blir

studieron bättre samt att man försöker anpassa undervisningen med stopp för reflektion och diskussioner.

Den stora utmaningen under året har varit elevernas frånvaro. Många elever har inte följt undervisningen och

inte klarat av distansundervisningen. Även om de kallats in till skolan för närundervisning har  en del valt att

inte komma in. Vi ser även fler som sjukanmält sig frekvent och därmed missat mycket undervisning.

Eleverna ges inflytande i undervisningen och sin utbildning genom att lärare ger förslag på olika arbetssätt och

även reflekterar med eleverna vad som fungerar respektive inte fungerar, föra diskussioner. Man försöker

inkludera alla elever i undervisningen så att de ska känna att de kan påverka innehållet och tillvägagångssätt. Vi

har använt oss av enkäter och utvärderingar och samtalat med eleverna om vad de tänker och därefter gjort en

del förändringar under året. Även om eleverna ges möjlighet till inflytande ser vi tydliga skillnader i hur

ambitionen i en grupp är. Vissa grupper tar för sig och tar ett aktivt ansvar i att vara med och utveckla medans

andra grupper helst bara vill att läraren planerar och gör sin undervisning. Det är en utmaning att få med alla

elever.

Ett område som jobbat med under året är att utveckla samverkan mellan gymnasiegemensamma ämnen och

yrkesämnen. Det har varit ett område som personalen jobbat med och samplanerat, men allt har inte kunnat

genomföras pga pandemin. Vi skulle även besökas varandra lektioner, auskultation, för att hjälpa varandra

utvecklas men då det blev distansundervisning när vi skulle börja med detta så fick vi ställa in detta. Vi hoppas

kunna genomföra detta kommande läsår.

När det gäller värdegrundsarbetet i undervisningen är det olika lätt att få in det i olika program. Det är ett

arbete som måste vara aktivt varje år. På APL är det ett viktigt arbete men kan vara svårt att påverka på plats

för pedagogerna. Vi måste prata om det i skolan mer för att medvetandegöra elever och få dem att själva

reflektera. Vi arbetar aktivt mot dåligt språkbruk och attityder. Värdegrundsarbetet behöver ses över och få en

bättre systematik.

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

Temadagar, teambuildning och andra liknande aktiviteter där dessa frågor behandlas har ej varit genomförbara

under detta läsår på grund av kravet på distansering. När det gäller värdegrundsarbetet i undervisningen är det

olika lätt att få in det i olika program. Det är ett arbete som måste vara aktivt varje år. På APL är det ett viktigt

9



arbete men kan vara svårt att påverka på plats för pedagogerna. Vi måste prata om det i skolan mer för att

medvetandegöra elever och få dem att själva reflektera.

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

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

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

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

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

stöd i processen.

Vi har upplevt det svårare att hålla kvaliteten under perioden av fjärrundervisning än undervisningen i skolan.

Vi märker att fler elever nöjer sig med betyget E, det märks framför allt i engelskan men även i matematiken

kan man se den tendensen,  och att man inte kämpar för högre betyg. Det har varit svårare för lärarna att

motivera och utmana mot högre betyg i främst matematik och engelska. Eleverna tar sig dessutom friheter så

som att vara tillgänglig i Meet, den digitala plattform som fungerat som mötesforum,  när de är på bussen eller

i bilen eller liknande.  Eleverna i åk 1 har förlorat på distansundervisningen som var mer utdragen detta läsår.

Många fick inte något gjort hemma och klarade inte att jobba ikapp när de var i skolan. Vi vet sedan tidigare att

våra elever är i stort behov av interaktiv undervisning och kan inte lämnas att på egen hand ta till sig  ett stoff

och att det finns ett stort behov av en tydlig struktur. Flera yrkeslärare har under året kämpat med fler

teoretiska moment än tidigare år pga en hel del fjärrundervisning där de praktiska momenten har varit svåra

att genomföra. Får många elever saknas det väldigt lite för att nå ett E, vilket ställer krav på att skapa en

organisation så att eleverna får stöd och ges möjlighet att kunna genomföra prövningar under kommande år.

Många gg-lärare och yrkeslärare samarbetar för att göra de mer teoretiska kurserna yrkesnära, vilket tidigare år

har varit organiserat på skolnivå. Flera av lärarna skriver i sina analyser av undervisningen att de vill se mer

samarbeten på detta sätt, men även mer samarbeten med mentorer, ämneskollegor och EHT.

I det stora hela bedriver skolan lektioner där studieron är god, det upplever både elever och lärare. Under året

har vi arbetat med frågor kring lärmiljö, men det arbetet måste fortsätta utifrån nya lokaler. Vi har många

elever som uppvisar svårigheter i skolmiljön där vi behöver bli bättre på att bemöta dem där de befinner sig i

sin kunskapsinhämtning och skapa en undervisning som är tillgänglig även för dessa elever.

Skolan undervisar om värdegrund på flera olika sätt. Lärare ger eleverna inflytande och tillfällen för delaktighet

i undervisningen. De får lära sig diskutera och lyssna på olika perspektiv. De får lära sig att framföra sina åsikter

och vikten av samarbete

Slutsatser

Året med mycket distansundervisning har medfört att det är svårt att göra en bra analys av satsningen på

dubbelbemanningen i matematik, svenska och engelsk. Vi ser att den har gett en positiv effekt gällande

möjlighet att ge mer stöd till varje individ och ger bättre möjligheter till anpassningar som tex muntliga prov.

Dock kan vi inte dra några slutsatser kring resultat pga distansundervisningen. En slutsats som dock drar är att

satsningen på mer tid i ämnet inte har gett effekt, att göra av samma sak har inte fungerat. Kommande år

kommer vi göra en förändring och låta lärare i matematik, engelska och svenska ha gemensamma lektioner

med yrkeslärare med de olika klasserna och lägga upp lektionerna utifrån yrkets koppling till ämnet.

Vi har kämpat med skapa intresse för ämnena och för att hålla undervisningen sammanhängande, men många

elever kämpade de sista veckorna och klarade då sina betyg. Vi måste planera och tänka till om hur vi når

eleverna tidigare och få dem att ligga i fas i undervisningen bättre kommande läsår.
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En satsning på att jobba med närvaron för eleverna är ett stort behov och måste prioriteras kommande år. Vi

kommer även i samband med starta upp handledning för alla lärare i syfte att stärka rollen och skapa trygghet.

Andelen prövningar som skett och resulterat i betyg under året visar också vikten att fortsätta med de

regelbundna elevuppföljningar som vi införde föregående år, det har gett en övergripande bild av alla elever

och mentorerna har getts en bra möjlighet att följa sina elever i alla ämnen och stötta dem. Våra

elevuppföljningar och EWS kommer kommande år göras om om ske löpande månadsvis och kallas då MUD.  Vi

måste också se över bemanningen på våra stödtider för att kunna fortsätta stötta på samma sätt kommande år.

Vi ser också att vi måste bli bättre på att finna kvalitativa samarbeten mellan yrkesämnen och

gymnasiegemensamma ämnen i syfte att skapa en röd tråd i undervisningen för att förstå nyttan och tydligare

koppla den till sin yrkesutgång. Personal och elever upplever att många områden kommer igen och inte synkas,

det är ett område som vi bör kunna utveckla på ett enkelt och effektivt sätt kommande år.  Vi har kämpat med

skapa intresse för ämnena och för att hålla undervisningen sammanhängande, men många elever kämpade de

sista veckorna och klarade då sina betyg. Vi måste planera och tänka till om hur vi når eleverna tidigare och få

dem att ligga i fas i undervisningen bättre kommande läsår.

Vi måste fortsätta utveckla kvalitativa samarbeten mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen i

syfte att skapa en röd tråd i undervisningen för att förstå nyttan och tydligare koppla den till sin yrkesutgång.

Personal och elever upplever att många områden kommer igen och inte synkas, det är ett område som vi bör

kunna utveckla på ett enkelt och effektivt sätt kommande år. Arbetet har ju påbörjats men måste få ges tid

även kommande år.

Sen måste vi fortsätta jobba med resultatuppföljningar, så att eleverna känner att de är medvetna om hur de

ligger till i sina ämnen, här har vi inte lyckats fullt ut under året. de undervisningutvärderingar som är

genomförda visar att eleverna inte uppfattar att de får den återkoppling som vi vill ge dem.

Vi kommer kommande göra en ny plan kommande läsår med olika aktiviteter kopplade till vår värdegrund som

kommer ske löpande under året. Ett årshjul med stödmaterial håller på att tas fram.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Praktiska gymnasiet Karlstad bedriver två alternativ av introduktionsprogram för elever som saknar behörighet

till gymnasieskolans nationella program; Yrkesintroduktion (IMY) och Programinriktat val (IMV). Båda dessa

introduktionsprogram är organiserade så att eleverna läser integrerat med det nationella programmet. En elev

på ett Introduktionsprogram har sin klasstillhörighet med eleverna på det nationella programmet.

Programinriktat val (IMV)

Skolan erbjuder undervisning i två grundskoleämnen; matematik och engelska, inom IMV. Enstaka undantag

som innebär undervisning i andra ämnen kan förekomma i enskilda fall.

Undervisningen i matematik och engelska grund sker tillsammans med undervisningen i Matematik 1a  samt

Engelska 5 men IMV-eleverna har ett extrapass i matematik och engelska utöver detta. Elever på IMV erbjuds

ca tre timmars undervisning per vecka i engelska grund och ca 4 timmar i matematik. Undervisning i

grundskoleämnen sker i en blandad grupp där elever från olika program läser tillsammans. Detta gör att dessa

lektioner schemaläggs på schemapositioner då ingen annan undervisning för årskursen pågår. Detta är
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nödvändigt för att möjliggöra att elever på IMV kan delta i undervisningen i grundskoleämnen och de

gymnasiekurser eleven ska läsa.

Elever på IMV läser alla kurser tillsammans med eleverna på det nationella programmet och har APL i samma

utsträckning som elever på det nationella programmet.

Yrkesintroduktion (IMY)

Vi startade upp IMY detta läsår och har inriktat oss på att få elever anställningsbara. Vi har som utgångspunkt

använt oss av samma yrkeskurser som de nationella programmen läser och sen byggt på eller modifierat efter

individens behov. Eleverna på IMY har sin undervisning tillsammans med elever på de nationella programmen.

Placeringen av dessa elever sker genom att elever kallas till möten eller intervjuer på skolan och ett urval görs

sedan utifrån elevernas förutsättningar betygsmässigt, deras önskemål och skolans möjlighet att tillgodose

dessa. Detta har visat sig vara en bra modell där enbart en elev inte stannat kvar hos oss. En elev på IMY läser

inte några grundskoleämnen, och får en egen individuell studieplan.

Läsåret 20/21 har vi haft elever på IMY med inriktning mot Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Handels-
och administrationsprogrammet (HA) och Industritekniska programmet (IN). Elever med inriktning mot BA har
varit inne på skolan samma dagar som eleverna på nationella programmet och har följt klassen. Elever med
inriktning mot HA har haft 4 dagar APL och en dag Handelsämnen. Det har varit individanpassat efter varje
elev. För elever med inriktning mot IN har strukturen varit individanpassad, alla elever ska ha APL men det har
varit svårt att få tag på APL-platser pga av pandemin. Vi har därför försökt jobba mer apl-liknande. Elever på
IMY kan ha samma mängd eller mer APL än eleverna på det nationella programmet

Alla IMY-elever läser samma upplägg som eleverna som läser nationella program i yrkeskurserna, det läggs då
mer tid i dessa kurser. Schemaläggningen är lika varje dag för dessa elever, de går 9:00 - 15:30. Eleverna
betygsätts i yrkeskurser enligt deras studieplan.

Utvärdering av introduktionsprogram

När vi utvärderar IM-utbildningen kan vi se att vi, likt resultat från tidigare år, behöver blir bättre när det gäller

att introducera de elever vi tar emot. Eleverna är fortfarande inte tillräckligt insatta i vad det innebär att läsa på

ett introduktionsprogram och vad följden blir om de utsatta målen inte nås under den tid som planerats. Ett

omtag kring mentorsuppdraget planeras in under nästa läsår, som ett led i förstelärarnas arbete, men kommer

även beröras under Närvarolyftet. Det vi behöver lyfta mer tydligt i personalgruppen är reglerna kring

möjligheten att skrivas över på nationellt program.  Detta för att de ska få en chans till att bli behöriga till

nationellt program, målsättning är inom ett år men senast det första kalenderhalvåret de fyller 20 år.

Biträdande rektor och SYV kommer att jobba mer med att följa upp detta under nästa läsår.

En annan viktig aspekt är kartläggningen av elevens nivå i aktuellt ämne/ämnen, för att kunna sätta in mer stöd

tidigt i utbildningen och på så vis ge eleven en större chans att lyckas. De elever som har lång väg att gå innan

de når kunskapskraven för grundskolan, behöver följas upp tätare och motiveras att kämpa vidare, i högre grad.

Här planerar vi att koppla skolans specialpedagog tätare till grupperna där undervisningen sker, för att i ett

tidigt läge kunna sätta in mer insatser, vid behov.

När vi summerar läsåret kan vi se att det fortfarande är fler elever som läser grundskoleengelska som blir

behöriga i jämförelse med som saknar betyg i matematik från grundskolan. Vi kan se flera orsaker till detta som

är kopplade till individnivå, men vi behöver fortsatt vara uppmärksamma på detta faktum vid schemaläggning

och fördelning av stödtider inför nästa läsår.
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Bland avgångseleverna 2021 är det bara en elev på IMV som inte lyckats slutföra sitt grundskoleämne, vilket är

ett bättre resultat än tidigare år.

Läsåret 20/21 var första året som vi tagit emot elever på IMY. Det är därför för tidigt att göra någon större

utvärdering av det programmet. Det vi ändå kan se är att eleverna har integrerats bra med övriga elever på

skolan. Lärarna på programmet har däremot upplevt oklarheter i bedömning och betygsättning av dessa

elevers kunskaper.

När det gäller samarbete med elevernas hemkommuner så fungerar det bra och vi har kunnat förlänga

elevernas utbildning i samråd för att låta dem fortsätta på IMV, samt i de fall eleverna har blivit behöriga till

nationellt program, även låta dem slutföra sin utbildning hos oss, om så önskas.

Vid avslutad IMV-utbildning utfärdas gymnasieintyg och sedan skrivs eleven över till nationellt program för att

förhoppningsvis kunna gå ut med yrkesexamen.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.

Slutsatser

Generellt sett är arbetet med IMV-eleverna bra, men vi behöver blir skarpare i organisationen med den extra

tid som ligger i schemat. Här behöver vi få till en tydligare undervisningsgrupp med större fokus på enbart

dessa elever och inte blandat med övriga elever som har stödtid.

När det kommer till Yrkesintroduktion så måste vi bli mer trygga i formen och vilka förväntningar vi ställer på

oss som organisation och på eleverna. En tydlighet vad det innebär för eleverna behövs, här blir samtalen med

syv och bitr rektor en viktig aspekt. Lärarna måste få en tydligare genomgång så att alla är införstådda med vad

det innebär. Elever på IMY behöver mycket stöttning och att lärare, EHT och skolledning arbetar nära ihop runt

eleven och med hemmet. Täta uppföljningar under hösten av elevernas studieplaner är viktigt.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

All undervisande personal på enheten ska ha genomgått KAU och AcadeMedias kurs gällande de allmänna

råden om betyg och betygsättning. Inventering av vilka som genomfört kursen görs vid läsårsstart. Under det

gånga året har betyg och bedömning varit ett av arbetsplanens fokusområden då elevenkäter,

undervisningsutvärderingar och kursutvärderingar tidigare visat att eleverna inte känner att de har en

helhetsbild av sin studiesituation och att återkoppling från undervisande lärare ges på olika sätt och på olika

ställen. Målet detta läsår har bl.a. varit att utveckla bedömningen och att samla den på samma ställe.

Det bestämdes att alla elever och vårdnadshavare ska kunna följa sin/barnets progression på ett och samma

ställe, SchoolSoft. Eleverna får i sin tur även återkoppling på deras utvecklingsbehov genom det digitala

verktyget Google Classroom, samt via individuell muntlig återkoppling.
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Vid bedömning så används samtliga underlag, exempelvis skriftliga prov och uppgifter, muntliga redovisningar

samt praktiska moment i skolan såväl som på APL i bedömning av elevernas kunskaper gentemot krav. Vi för

även diskussion i arbetsgrupper sinsemellan (GG/YRK) kring elevernas kunskapsutveckling.

På skolan har vi tvålärarsystem i de gymnasiegemensamma ämnena i årskurs 1 samt två lärare på varje

program, där finns möjlighet till god samsyn kring bedömning och tolkning av värdeord. Inom Praktiska har

även lärare i matematik minst fyra träffar under läsåret där man säkerställer samsyn kring ämnet inom

Praktiska Gymnasiet. Under året har vi även haft utvecklingsområde där i arbetat med samverkan mellan

ämnen och kurser, vilket som är ett område som kommer fortsätta arbetas med under läsåret 21/22.

All undervisande personal på skolan är mentor för en klass om ca 10-20 elever. Mentorerna kallar till två

utvecklingssamtal under läsåret där en genomgång av elevens studiesituation äger rum. Eleverna fyller i en

mall på Schoolsoft innan utvecklingssamtalet och uppgifterna sparas och kan kompletteras med mål eller

annan information kring eleven. Vårdnadshavare kallas, per automatik, fram tills dess eleven fyller 18. Under

detta läsår har de flesta utvecklingssamtalen skett digitalt vilket sparat mycket arbetstid för lärarna, men även

möjliggjort att fler vårdnadshavare har kunnat närvara.

Utöver utvecklingssamtalen ska varje lärare kontinuerligt informera eleverna om hur de ligger till i pågående

kurser. Betygssamtal ska äga rum mot slutet av kursen. Det betyg som eleven får ska inte komma som någon

överraskning utan ska vara väl förankrat hos eleven och ta sin utgångspunkt i elevens arbetsprestation i

förhållande till kunskapskraven.

För att säkerställa grundläggande kunskap om läraryrket och bedömning och betygssättning  ska de obehöriga

lärare som arbetar på skolan ska genomgå PIL-utbildning (Praktiskas inre lärande) under sitt första arbetsår,

vilket detta läsår inneburit att två medarbetare gått PIL. Obehörig personal får inte sätta betyg självständigt

utan det sker tillsammans med en legitimerad kollega som utses ut av rektor vid läsårsstart. All nyanställd

personal, oberoende av bakgrund/utbildning, ska också tilldelas en mentor på skolan som ska hjälpa till med

hjälp och stöttning, samt se över vilka andra utbildningsinsatser som övrig personal kan bidra med.  I skrivande

stund håller en ny plan för hur detta ska gå till på att utarbetas inom Praktiska.

PGO-webben, Praktiska gymnasieområdets intranät, har under det gånga året uppdaterats med ytterligare

information och mallar vad gäller framtagandet av en kursplanering som innehåller en röd tråd från läroplan

ned till lektionsnivå. Att planera arbetsområden i kurser utifrån den mall som finns där är något som

uppmuntras och det finns en önskan om att all personal ska börja använda sig av den i högre utsträckning. En

gemensam struktur gynnar även elevernas känsla av att deras lärare pratar samma språk oberoende av ämne.

När det gäller att säkerställa likvärdig bedömning används bl.a. Skolverkets bedömningsstöd och vid osäkerhet

rådfrågas kollegor. På schemalagd mötestid har lärarna ett antal möten under läsåret där de delas in i två

grupper, lärare i gymnasiegemensamma ämnen och yrkeslärare. Varje grupp har en dagordning som

protokollförs där bl.a. betyg och bedömning diskuteras som en stående punkt. Avvikelser mellan exempelvis NP

och kursbetyg är ett annat exempel på vad som normalt diskuteras i gruppen

För ej utbildade yrkeslärare finns krav på att genomföra AcadeMedias PiL-utbildning. Ny obehörig personal får

även möjlighet till hjälp och stöd av förstelärare och programkollega i fall av yrkeslärare.

Två gånger per läsår erbjuds vårdnadshavare möjlighet till utvecklingssamtal med mentor och elev. Det finns ett

centralt fastställt formulär för genomförande av utvecklingssamtal.

Att läsåret till stora delar har präglats av distansundervisning har gjort att sambedömning och samverkan inte

har utvecklats enligt plan, då det varit svårt när stor del av personalen jobbat hemifrån.
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Utvärdering av bedömning och betygsättning

Trots ett tufft år med distansundervisning så är vi trygga med kvaliteten i bedömning och betygssättning.

Personalen har varit kreativa och funnit fler olika sätt att sköta bedömningen på vilket kommer vara en styrka

även kommande år. Trots en pandemi som påverkat undervisningen visade eleverna upp sina kunskaper på ett

sätt att vi fortsatt kunde få en hög examensgrad.

Läsåret 20/21 har inte varit ett optimalt år att utföra förändringsarbete på, då det i och med pågående

pandemi, inte gått att genomföra de aktiviteter som planerats och inte heller gått att dra alltför mycket

slutsatser utifrån normala parametrar. Elevenkäter och undervisningsutvärderingar har genomförts likt tidigare

år, men då förutsättningarna för undervisningen varit helt annorlunda är det svårare tolka resultaten. Utifrån

redovisade siffror kan vi ändå se att det är för stort spann, i kollegiet, mellan högsta och lägsta nivå när det

gäller utvärderingen av lärarnas hantering av bedömning och betygssättning.

Det är även stora skillnader i hur mycket information, till elever och vårdnadshavare, som läggs ut på

SchoolSoft och detta är något som vi behöver följa upp och kontrollera mer ingående nästa läsår. Planering och

resultatrapportering ska finnas tillgängligt i SchoolSoft kopplat till varje elevs pågående kurser. Elever och

mentorer ska kunna få en samlad och aktuell bild av hur studiesituationen ser ut i SchoolSoft, utan att behöva

fråga respektive lärare.

Lärarna är bra på att ge täta muntliga återkopplingar på lektionstid och även kontinuerlig uppföljning kring

betyg, men då den här typen av information ofta stannar mellan elev och personal är det inte rättssäkert. Att

som lärare förlita betygsättning på muntliga samtal och privata anteckningar, om något skulle hända den

anställde, kan vara förödande för eleven och är något som vi behöver komma till rätta med.Baserat på bl.a.

resultat i undervisningsutvärderingen kan vi se en positiv utveckling mellan höst- och vårterminens resultat när

det gäller frågan “Läraren har informerat mig om hur bedömningar görs och betyg sätts i kursen” samt

“Läraren ger mig bra information om hur det går för mig i kursen”. Det är en ökning på ca 5% mot det mer

positiva hållet, men samtidigt är det generella resultatet fortfarande för lågt i dessa frågor med ett medel på ca

70%.

Arbetet med att få till information till elever och vårdnadshavare om elevens utveckling går framåt och den

positiva utvecklingen mellan terminerna kan vara kopplad till att detta varit ett prioriterat område i

arbetsplanen, men omtag behöver ske under nästa läsår för att höja siffrorna ytterligare ett steg. Det är

fortfarande för stora skillnader i kollegiet mellan vad som läggs in i SchoolSoft, gällande allt från kursplanering

till redovisade uppgifter och ifyllda kursmatriser, samt hur återkoppling till eleverna går till.

Slutsatser

Stödet till ny personal behöver konkretiseras och följas upp kontinuerligt efter fastställd plan. Mentorer till

nyanställda behöver begrundas och utses på ett tidigt stadium, samt följas upp under läsåret.

Mentorskapet kopplat till elever behöver stärkas och ges en mer framskjutande position. Elevernas

schemalagda mentorstid kommer att få ett tydligare gemensamt innehåll, som ett av utvecklingsmålen i

arbetsplanen, samt som ett led i  pågående närvarolyft.

Det planerade projektet med samarbete mellan lärarna i de gymnasiegemensamma ämnena (i åk 1) och

yrkeskurserna hoppas vi kommer att stärka och skapa förutsättningar för god kvalitet och diskussioner gällande

bedömning och betygssättning mellan lärarna.

Utifrån de personalrekryteringar som gjorts under våren kan vi se att det under nästa läsår kommer att vara fler

lärare än tidigare som är behöriga och legitimerade i de ämnen som de undervisar i, något som ytterligare
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kommer att säkerställa att eleverna får en kvalitativ undervisning och i högre grad borga för att bedömning och

betygsättning blir mer allsidig och likvärdig.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

I skolans elevhälsan ingår, utöver rektor och biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog,
skolläkare samt psykolog. Tjänstefördelningen inom elevhälsan har sett ut enligt följande:

● Skolsköterska 40 % Har varit på skolan på tisdagar och fredagar.
● Kurator (och SYV) 40 % Har varit på skolan tisdagar och torsdagar.
● Specialpedagog 100 %
● Skolläkare (vid behov av handledning samt vid specifika elevfall)
● Psykolog  (vid behov av handledning samt vid specifika elevfall)

Skolläkare och psykolog har under det gångna året, utöver vid specifika behov, bjudits in till s.k. “Stor-EHT” vid

två tillfällen per termin.

Elevantalet på skolan har ökat de senaste åren vilket medfört att det är fortsatt högt tryck på skolsköterska,

kurator och specialpedagog. Pågående pandemi har påverkat elevernas behov och det är därför svårt att helt

avgöra huruvida resurserna varit tillräckliga. Eftersom en stor del av läsåret bestått av distansstudier har detta

också begränsat elevernas möjligheter att söka hjälp/stöd via elevhälsan.

Elevhälsoteamet (EHT) har gemensam mötestid en gång i veckan, där genomgång sker enligt fastställt protokoll,

vilket innefattar bl.a. elevärenden, det förebyggande och främjande arbetet, men även det aktuella läget på

skolan och eventuella gemensamma aktiviteter. Utifrån dessa möten organiseras även det särskilda stödet, då

anmälningar till rektor, från undervisande lärare och mentorer gås igenom. Den som gjort anmälan utreder

tillsammans med utsedd personal i Elevhälsoteamet. Är det frågan om särskilt stöd och upprättande av

Åtgärdsprogram sker detta av specialpedagog tillsammans med berörda parter.

Vid Elevhälsoteamets möten stäms även frånvaron av. Mejl skickas ut till alla mentorer efter mötet, med

elevernas frånvarostatistik för den gångna tvåveckorsperioden. Mentorer ansvarar för återkoppling för sina

mentorselever till EHT. Mentor gör även utredning av frånvaro, på EHT:s inrådan och skickar till rektor, som

underlag till fortsatt uppföljning/åtgärder från Elevhälsoteamets professioner. Vi kontinuerlig hög frånvaro

kopplas även elevens hemkommuns aktivitetsansvar (KAA) in. Närvaro har även varit ett av arbetsplanens

fokusområden under det gångna läsåret. I den gruppen har delar ur EHT ingått.

Varje vecka stäms även skolans program av tillsammans med undervisande lärare, enligt ett rullande schema.

Frånvaro och måluppfyllelse är i fokus vid dessa möten. Utifrån detta har vi sedan satt in stöd där behovet varit

stort. Resurslärare har anställts under våren och tillsammans med specialpedagog har de bemannat stödet i

stor utsträckning. Specialpedagog har även stöttat upp undervisande lärare med handledning och hjälpt

enskilda elever med att få göra muntliga prov, samt med individuell studieplanering handledning med enskilda

uppgifter.

När det gäller det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har specialpedagog även lett arbetet med att

NPF-anpassa klassrummen och även föreläst om olika NPF-diagnoser, samt hur dessa kan visa sig. Diskussion

har också förts vilka extra anpassningar som kan ges utifrån elever svårigheter. Eftersom vi flyttat in i våra
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nyrenoverade lokaler under våren har vi redan från start bestämt att klassrummen ska hållas rena från

störande intryck och möblerats med olika typer av platser, utifrån elevernas olika behov.

Det har genomförts ett antal utredningar under året, varav ett större antal har gällt hög frånvaro och risk för att

inte nå kunskapsmålen. Ett antal av utredningarna har även legat till grund för skrivande av remiss.

EHT har under året också varit med och tagit fram likabehandlingsplanen, samt planerat åtgärder utifrån

elevenkäter m.m.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Tillgången till elevhälsans kompetenser har delvis inte motsvarat det behov som funnits, detta gäller främst
behovet av samtalsstöd samt möjligheten att besöka skolsköterskan. Det proaktiva arbetet, inom elevhälsan,
har tyvärr inte lyft under året. Det har varit en svårighet att nå eleverna, då det varit växlande distans. Det
reaktiva arbetet har tagit en allt större del av vårterminen, vilket delvis visat sig bero på distansstudierna.  

De stödtider som lagts ut i schemat har inte nyttjats av eleverna i den grad som varit önskvärd. Behovet av stöd
är stort, men för få elever är motiverade att stanna kvar på skolan och jobba extra. Det gäller även elever på
IMV som har vissa grundskoleämnen kvar att läsa in. Dessa elever uteblir frekvent från det extra stöd som satts
in.

Efter en genomgång av genomförda utredningar, skrivna åtgärdsprogram, utvärderingar av dessa samt
avslutande så har man inom koncernen sett att dessa genomförs på olika sätt samt ser olika ut. EHT har därför
tagit ett omtag gällande att se över hur dessa genomförs samt att de skrivs på rätt sätt. Även antalet
genomförda pedagogiska utredningar samt ämneskartläggningar är för få på skolan. Kommande läsår så ska
fler utredningar och kartläggningar göras, detta för att fler elever ska ges möjlighet att nå kunskapsmålen.

Återkommande diskussioner har förts kring vikten av studiero för eleverna. Då det varit delvis distans under
året så har det varit lugnare på lektionerna. Dock har alltför många elever tillåtits att sitta i grupprum, vilket
inte varit till godo för eleven.

Ett antal av de utredningar angående frånvaro, som genomförts av undervisande lärare, har skett på en för
enkel och översiktlig nivå, vilket medfört att bilden av orsakerna blivit delvis vaga.  Antalet utredningar ligger
också på en låg nivå och fler bör göras. Mentorerna behöver generellt ta ett mer aktivt ansvar över
frånvarouppföljningen. I dagsläget spretar mentorsgruppen och det är för stora skillnader mellan hur
uppföljning sker. EHT har därför följt upp alla elevers närvaro veckovis, men hur mentorerna sedan fört vidare
diskussioner med eleverna varierar. Statistiken visar att den totala närvaron gått upp lite under vårterminen
(82,3% mot höstens 80,3%), medan den oanmälda frånvaro istället ökat på vårterminen och landat på 7,5%
mot höstterminens 6,2%.

I och med att eleverna har varit på distans en stor del av läsåret kan vi även se att det bland de elever som
“kopplat upp sig” och fått närvaro finns ett stort antal som inte jobbat aktivt med skoluppgifterna. När tid har
getts till enskilt arbete har eleverna i hög utsträckning ägnat tid åt annat, vilket påverkat måluppfyllelsen detta
år.

Specialpedagog har haft ett bra samarbete med undervisande lärare i både GG-ämnena samt
karaktärsämnena. Dock är det ett fåtal av de undervisande lärarna som aktivt söker handledning angående
specialpedagogiska spörsmål. För många elever i åk 1 avslutar ändå läsåret med F i gymnasiegemensamma
kurser trots tvålärarsystem och individuellt stöd av specialpedagog.

Skolsköterskans hälsosamtal har till viss del, p.g.a pågående pandemi, skett via telefon, vilket inte varit optimalt
utifrån flera aspekter. Alla samtal, med åk 1, har heller inte hunnits med då tiden på plats är begränsad och att
eleverna inte alltid funnits tillgängliga på grund av APL-placering flera dagar i veckan, samt ett rullande
distansschema.
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Slutsatser

Utifrån årets resultat kan vi se att vi behöver förändra delar av elevhälsoarbetet inför kommande läsår. En plan

inför hösten håller på att utarbetas där en del förändringar gäller undervisning och elevhälsans roll i stödet till

elever och lärare, men elevhälsan behöver också sätta upp bestämda mål för dess funktioner och följa upp dem

kontinuerligt. En för stor del av läsårets EHT-möten har gått åt till att följa upp elevärenden som egentligen kan

klassas som mentorsuppgifter. Vi kan därför se att bl. a. mentorskapet och arbetet med att främja närvaro

kommer att behöva ta stor del i kommande års arbetsplan. I årets arbetsplan fanns närvaro med, men delar av

de planerade aktiviteterna har ej gått att genomföra p.g.a. pandemin så där kommer ett omtag att behöva ske.

Elevhälsan kommer att arbeta med delar ur Närvarolyftet tillsammans med skolans förstelärare under hela

kommande läsår.

För att lyckas höja elevernas måluppfyllelse i de gymnasiegemensamma ämnena kommer vi även att förändra

innehållet i vissa lektionspass. GG-lärare ska gå ut till skolans yrkeslärare och samarbeta med infärgning

gällande svenska, engelska och matematik på ett rullande schema, för att väcka elevernas förståelse och se en

tydligare koppling mellan yrke och ämneskunskaper. Specialpedagog ska även delta, som resurs på plats i

klassrummen,  vid undervisningen och jobba mer med handledning av lärare.

Införandet av tätare elevuppföljning, MUD, där mötena kommer att ledas av specialpedagog kommer även

påverka innehållet i elevhälsans möten där ett annat fokus än elevuppföljning blir möjligt. Personalgruppen

kommer även att delas in i två grupper och få handledning av spec.ped och kurator på ett rullande schema. För

att stärka mentorskapet och lärarnas behov av stöttning. Kurator kommer att släppa SYV-ansvaret till annan

medarbetare och kommer på så vis att få mer tid i sin tjänst till handledning.

Trots behovet av att utveckla flertalet delar finns även positiv utveckling. Vi kan se att samarbetet kring elever

med problematisk skolfrånvaro blivit bättre. Ärendegången har satt sig i högre utsträckning och vi har generellt

ökat samarbetet med elevernas hemkommuner och därmed kunnat arbeta tillsammans med att stötta

frånvarande elever som riskerar att inte klara skolan. Ett arbete som vi fått beröm för av många kommuner.

Vi kan även se att de insatser som satts in hjälpt oss att nå en högre måluppfyllnad bland årets studenter. Ett

ökat samarbete mellan yrkeslärare och den personal som bemannar stödet har lett till att fler elever har fått

lägga mer undervisningstid på stöttning gällande prövningar i de ämnen som krävs för en gymnasieexamen.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

På skolan ligger det i yrkeslärarnas uppdrag att skaffa fram APL-platser. De utgår från tidigare platser och även

om elever har önskemål eller kontakter. Undervisningen är organiserad så att lärarna har möjlighet att

genomföra besök på elevernas APL-platser och ha trepartssamtal. Elevernas APL följs upp varje vecka gällande

placering och vilka som fått ett besök. Detta rapporteras i sin tur uppåt i organisationen varje månad.

Branschråd bjuds in till varje termin.

APL har varit ett av skolan utvecklingsområden i arbetsplanen och en grupp anställda har under året arbetat

med olika aktiviteter kopplat till denna.
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Utvärdering av APL

I arbetsplatsförlagt lärande så ser vi att de flesta elever har hamnat på platser med god kvalité. Vi har enstaka

fall där elever har haft en icke fungerande apl, där vi upplevt att handledarna haft för stor arbetsbelastning

som gjort att de inte riktigt haft tiden att ta hand om elever på bästa sätt. I APL:n är de flesta handledare

förberedda på att elever kommer för apl men problematiken är att de allra flesta inte är intresserade av att gå

handledarutbildningen som skolverket har. Det finns även skillnader mellan branscherna i hur väl förberedda

och utbildade handledare är i att ta emot elever på APL. Det finns plan på att ha gemensamma tillfällen för

handledare att tillsammans med lärare göra skolverkets handledarutbildning.

Trepartssamtal upplevs fungera väl då det finns konkret material att utgå från, under pandemi har även nya
digitala lösningar för trepartssamtal uppstått då det funnits vissa begränsningar i möjligheten att utföra dessa
fysiskt. I fordonsbranschen upplevs problem med att ur ett tidsperspektiv hinna med trepartssamtal under
arbetsdagarna då handledare ofta är mekaniker eller kundmottagare med begränsad tid.

I elevens lärande har vi kontinuerliga uppföljningar med uppgifter de ska utföra på sin apl för att nå
kunskapskraven samt att vi har en tät kontakt med handledarna för att komplettera information kring elevens
lärande. Lärarna diskuterar moment i kursen med eleverna som de sedan kan hänvisa till sin apl och på det
sättet så får vi fram den ”tysta kunskapen”. Det är viktigt att lärarna hela tiden för anteckningar och diskuterar
med eleven att det de gjort på APL är lika viktig som den skolförlagda utbildningen inför betygsättning och för
att nå kunskapskraven. Lärarna har också olika sätt att använda oss av för att få in informationen vad gäller vilka
moment eleverna gjort ute på företagen, bla veckorapporter samt det digitala verktyget LoopMe.

Kopplingen till näringslivet har fungerat mindre bra under pandemiperioden, har ställt till det med även
studiebesöken i branschen/facket. Innan pandemin så har vi haft god koppling mellan dessa och samtliga
program har genomfört studiebesök. Fackliga organisationer har även bjudits in till skolan för att informera
eleverna om rättigheter och skyldigheter på arbetsplatser.

I skolan har vi branschråd med syfte att utveckla vad skolan erbjuder till företagen i form av elever, samt hur
branschen önskar påverka elevernas utbildning. Dessa branschråd har dock varit svåra att genomföra på ett bra
sätt under pandemi.

Pandemin har satt vår organisation på prov och vi har inom vissa branscher haft svårt att få ut elever på APL,

främst inom BA- och IN-programmet. Det har medfört en högre arbetsbelastning på våra lärare som tvingats

skapa mer apl-liknande uppgifter i skolan. För att ge elever på BA-programmet APL så anställdes en snickare

som konsult under våren som tog sig an arbeten tillsammans med våra elever, detta för att ge eleverna den

APL-tid som de behöver. Fokus på denna insatsen var åk 3 och 2.

Slutsatser

Arbetet med att stärka upp våra kontakter har gett vissa resultat men behöver fortsatt prioriteras kommande

år. Vi behöver fortsätta göra oss kända för fler aktörer och bjuda in till fler tillfällen av samarbete och

samverkan.  Vi behöver tidigt i höst boka in branschråd.

Vi ska givetvis även vårda de APL-platser vi har och fortsätta jobba för den höga grad av trivsel och trygghet vi

har.

Vi behöver fortsätta utveckla användandet av LoopMe kommande år och utbilda såväl personal som

handledare i syfte att bli mer effektiva och trygga i användandet.  Viktigt att nyanställda lärare får en bra

introduktion i LoopMe och våra övriga rutiner. Vi planerar att låta alla lärare gå Skolverkets handledarutbildning

igen då det tillkommit nya moduler samt erbjuda apl-handledare möjlighet att gå den med oss.
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Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Vi har haft SYV anställd på 20% (kombinerat med kurator 20%). Fördel med kombinerad tjänst har varit att

eleven inte behövt “veta” vad som skaver utan haft möjlighet att prata om mående och studiesituation i

samma samtal. Med kombinerad tjänst innebär det också att SYV-frågor lyfts i EHT.  SYV har tillsammans med

biträdande rektor gjort ett tidshjul för läsåret och utifrån den gjort en arbetsplan. När SYV inte är på plats tar

biträdande rektor eventuella SYV-frågor.

Biträdande rektor och mentor har ansvarat för de individuella valen.

SYV har deltagit på rikstäckande vägledningskonferenser samt ingår i ett värmländskt nätverk med

kompetensutvecklande träffar.

Alla pedagoger fick i uppdrag att se över de  studievägledande målen och se hur och var de bäst kan  integrera

dem i sina kurser.

YV har under hösten träffat alla programmens ettor och berättat om vem hen är och vad man kan komma till

hen med för frågor. Hen har också pratat om vad som gäller/bra att tänka på  när eleven ska ha sin första APL

och vikten av att sköta den för framtida referenser.

Under januari och februari har SYV haft halvdagar tillsammans med de pedagoger som undervisar i svenska och

samhällskunskap med alla andra- och tredjeårselever runt cv-skrivning, jobbsök, olika eftergymnasiala

utbildningar, info om Arbetsförmedlingen och  Försäkringskassan samt olika sätt att finansiera sina studier mm.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

På skolan har vi bra samlad kompetens för uppdragets hos biträdande rektor och SYV, men vi kan bli bättre på

att integrera den i undervisningen. Samarbetet mellan SYV och personalen fungerar mycket bra på skolan.

Pedagoger bokar tider hos SYV åt elever och bjuder in SYV till klassrummet vid behov samt tar upp funderingar

individuellt med SYV och biträdande rektor

Det ingår mycket APL i undervisningen så eleverna får stor erfarenhet av arbetslivet och arbetsgivare. SYV tar

med de elever som är intresserade på studiebesök på Folkhögskolor och universitet. Detta året har det blivit

betydligt mindre än vanligt av detta men ambitionen ligger kvar.

Vi har en bra kunskaper och kompetens kring hur  kön och social och kulturell bakgrund påverkar elevernas

studie- och yrkesval men mer kunskap behövs. Vi samtalar i arbetsgrupperna  om jämställdhet och SYV är

utbildad jämställdhetsstrateg. Vi lyfter kulturella och socioekonomiska  svårigheter/olikheter samt

funktionsnedsättningar ofta samt när vi har kompetensutvecklande dagar för personalen.

Vi ger allsidig information om utbildningsvägar och olika yrken via SYV:s föreläsningar men också att vi hela

tiden strävar efter att vara opartiska i samtal med eleverna.

Syv jobbar mycker med individuella samtal med elever som elever eller lärare bokar in. Syv har stor kunskap

runt olika samtalsmodeller och funktionsnedsättningar och anpassar efter varje elev.
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Slutsatser

Tiden då SYV är tillgänglig på skolan behöver och kommer utökas för än mer närvaro men också då skolan

kommer få utökat elevantal nästa läsår.

SYV kommer fortsätta ha samtal med alla nya elever samt ha arbetsmarknadskunskap med eleverna i  årskurs

två och tre då det varit mycket uppskattat. Rollen som SYV kommer läggas på en lärare som då kan kombinera

det med undervisning och vara tillgänglig mer. Styrkan blir fler på skolan med kunskap då tidigare SYV är kvar

på skolan i rollen som kurator och mer tid.

Med utökad SYV-tjänst finns mer tid att vara i klasserna och prata om hur tex arbetsmarknaden ser ut. Fokus

runt att integrera SYV-arbetet i ordinarie undervisning ska det tas omtag runt.  Arbete kommer läggas på en

ordentlig planering i god tid innan skolstart.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att vi trots ett år av prövningar sett fler elever gå ut med examen och

nå framgång. Vi ser en liten nedgång betygen generellt och har haft fler i åk 1 som haft det tufft med

matematik och engelska, vilket vi ser är en konsekvens av distansundervisningen under året. Vi kommer

behöva rikta särskilda insatser för att hjälpa fler elever klara prövningar och få stöd kommande år. Vi planerar

för detta i vår organisation med personalen.

Många områden från tidigare år kvarstår då vi inte kunnat genomföra allt enligt plan pga de särskilda

omständigheterna under det gångna läsåret. Precis som tidigare så ser vi att Närvaro är ett stort fokusområde

för oss, vi kommer ta oss an Närvarolyftet i höst med personalen och då kommer vi komma in på bla

mentorskapet som är en viktig del i närvaroarbetet. Här behöver vi bli bättre och fånga upp våra elever tidigare.

En annan nyhet blir MUD, här kommer vi vässa våra elevavstämningar och få en större överblick. Huvudfokus är

vad vi kan ändra i vår undervisning och anpassa efter våra elever. Vi kan se efter årets summering att vi är bra

men kan bli än bättre med tydlig struktur och hjälp i olika former. Den auskultation som inte blev av i år är en

sådan hjälp som ska genomföras kommande år, precis som vår satsning på handledning som vår kurator, som är

utbildad inom handledning, och vår specialpedagog ska ha med all personal.

Ett annat område som vi ser att vi måste fortsätta jobba med, både efter våra egna analyser och efter

undervisningsutvärderingar,  är betyg och bedömning och resultatuppföljning. Både i att använda oss av våra

system som att löpande återkoppla till eleverna hur deras kunskapsinhämtning ligger till för att ge dem rätt

möjligheter att nå så långt de önskar och kan.

Sista området som vi kommer sätta extra fokus på det kommande året är ett fortsatt arbete med samverkan

inom yrkena samt mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Hur hittar vi fler beröringspunkter

att sambedöma? Hur skapar vi en röd tråd för eleverna och en förståelse för hur olika ämnen hänger ihop och

vilken nytta man har av dem i sitt yrke? En satsning på matematik , engelska och svenska tillsammans med

yrkeslärare kommer ske kommande läsår.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Karlstad 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 Karlstad

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 17 8 15

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 0 3 0

Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 11 13 9

El- och energiprogrammet Elteknik 21 10 9

Fordons- och transportprogrammet Personbil 13 10 7

Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 8 11 5

Industritekniska programmet Svetsteknik 5 4 4

VVS- och fastighetsprogrammet VVS 0 4 3

Vård- och omsorgsprogrammet 6 12 9

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 4 1 0

Programinriktat val Barn- och fritidsprogrammet 3 0 0

Programinriktat val El- och energiprogrammet 1 0 0

Programinriktat val Fordons- och transportprogrammet 5 0 1

Programinriktat val Handels- och administrationsprogrammet 6 1 0

Programinriktat val Industritekniska programmet 1 3 0
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Programinriktat val Vård- och omsorgsprogrammet 1 0 0

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet 1 0 0

Yrkesintroduktion Handels- och administrationsprogrammet 1 0 0

Yrkesintroduktion Industritekniska programmet 7 0 0

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund

2019/2021 36 % 26 % 36 %

2020/2021 35 % 28 % 34 %

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

Personal

Vår personalgrupp är har under detta läsår bestått av 7 lärare för de gymnasiegemensamma ämnena. Det har

funnits en obehörig lärare i de gymnasiegemensamma ämnena: en lärare i matematik. Resterande lärare är

behöriga i sina ämnen.

Inom elevhälsan har det funnits ett team bestående av specialpedagog, kurator/SYV och skolsköterska.

Skolläkare och skolpsykolog har deltagit på EHT vid några tillfällen.

Vi har haft 14 yrkeslärare anställda under året. 3 av dessa är legitimerade yrkeslärare. 7 stycken har gått PIL

utbildning tidigare och 2 har gått den detta läsår.

Skolan har haft en studiehandledare anställd i kombination med en roll som skolvärd.

Organisation och arbetsformer

Skolan leds av rektor som till sin hjälp har en biträdande rektor och har ansvarsområden uppdelade mellan sig.

Skolan har även två förstelärare som har som ansvar att driva en del av skolutvecklingen utifrån skolans

arbetsplan. Personalen är indelade i arbetsgrupper som ansvarar för olika delar av arbetsplanen samt andra

områden. Skolan har inga arbetslag utan jobbar med olika gruppkonstellationer utifrån behov, bla yrkesläare,

gg-lärare, eller utifrån kompetens och intressen. Syftet är skapa större samhörighet och nyttja den kompetens

vi har inom personalgruppen.
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Bilagor

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



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

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

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

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

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

Andel elever med examen



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

Avgångselever - examensgrad



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

Avgångselever - GBP



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

Avgångselever - behörighet till högskola (yrkesprogram)

Programtyp (Alla)

Radetiketter  Andel som läst 
PrVO 20,0%

PRAKTISKA 20,0%
Praktiska Karlstad 20,0%

BA 7,1%
BF 44,4%
EE 22,2%
FT 0,0%
HA 20,0%
IN 0,0%
VF 0,0%
VO 44,4%

Totalsumma 20,0%

Andel behöriga till högskola (YP)



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

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

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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

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

Betygsfördelning



Betygsfördelning



Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



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

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

Elev/kundundersökning

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

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

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

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

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning







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

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

Elev/kundundersökning (Undervisning)

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

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

Undervisningsutvärdering



Undervisningsutvärdering
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