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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/21 

Läsåret 20/21 präglades åter av ett år med Covid-19. Förutom att behöva ta hänsyn till skiftande 
rekommendationer från myndigheter behövde skolan även hantera såväl elever som personals funderingar i 
anknytning till pandemin. Det har krävts å ena sidan ett tydligare ledarskap men å andra sidan ett mycket mer 
flexibelt förhållningssätt då nya råd och riktlinjer har kommit veckovis. Det har hela tiden varit snabba beslut 
och personalstyrkan har gjort ett enastående jobb och varit mycket tillmötesgående.  

Vi har i och med distansundervisningen ställts inför nya utmaningar, så som tex hantera elever som “kapar” 
digitala lektioner. Vi har fått jobba på ett helt annat sätt för att upptäcka och undvika fusk och lärarna har gång 
på gång fått göra om undervisningen och anpassa efter fjärr- och närundervisning.  

Vi har kämpat otroligt hårt i dessa svåra pandemitider med att hitta APL-platser åt våra elever. Flera branscher 
har påverkats negativt och det har varit svårare än någonsin att hitta platser. Trots detta har vi  lyckats med att  
i stort sett alla våra elever har haft en APL -plats under läsåret. Det är värt att uppmärksammas! 

Trots detta annorlunda och ganska tuffa år är jag oerhört glad och stolt att vi faktiskt lyckats förbättrat våra 
resultat på flera områden. Vi har färre F bland våra elever,  och de elever som lämnar skolan i år har ett högre 
betygssnitt än tidigare år. Jag vill lyfta den genomsnittliga betygspoängen för eleverna på handelsprogrammet 
som var 15,4, vilket är 2,4 procentenheter högre än rikssnittet.  

Vi har också fler elever som  börjat  hos oss på Yrkesintroduktion men går ut med en fullständig 
gymnasieexamen. Elever som haft de tufft i grundskolan men som  genom deras egen vilja och ambition samt 
personalen kraft lyckats lämna oss med både fina betyg, vitsord och anställning. 

Antal elever som tog examen ökade inte jämfört med förra året, förra året hade vi 91 % som tog examen, detta 
år blev det 90 %. En siffra som jag ändå är väldigt stolt över. Det är en siffra som visar att vi på Praktiska i 
Liljeholmen har både elever och lärare som kämpar för att nå våra gemensamma mål. 

Glädjande är också att fyra yrkeslärare blivit klara med sina studier detta läsår och kan numera titulera sig 
legitimerade lärare. 

Slutligen vill jag säga att arbeta som rektor på Praktiska gymnasiet i Liljeholmen är helt fantastiskt. Personal 
och elever gör att detta är en plats man vill vara på. Ett kvitto på det är alla elever som bönat och bett att få 
komma till skolan under fjärrundervisningen. Eleverna gillar och är stolta över vår skola - liksom jag! 
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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 skolan 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 och 
lärande, 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 

 

.    
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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 med examen 

 

90 procent av skolans avgångselever gick ut med en fullständig gymnasieexamen. Detta är 1 procentenhet 
lägre än föregående år. Värt att notera är dock att hotell- och turismprogrammet samt el- och 
energiprogrammet hade 100% elever med fullständig gymnasieexamen.  

 

Genomsnittlig betygspoäng 

 

Från 13,5 i genomsnittligt betygspoäng förra året så har vi i år höjt oss till 13,9 poäng. Det har skett en höjning 
inom samtliga program förutom på el- och energiprogrammet. På hotell- och turismprogrammet, el- och 
energi och handel- och administrationsprogrammet ligger vi över riksgenomsnittet. 

Andel med grundläggande behörighet 

Vi har höjt andelen behöriga till högskola från 7.6% till 9,2%. Vi kan också se att det är en stor skillnad mellan 
programmen, där 0 % som läste på fordon- och transportprogrammet fick med sig behörighet till högskolan 
medan bland de elever som läste hotell- och turismprogrammet hade 33,3 % behörighet till högskolan. 

 

Andel som fått anställning 

70,7 % av eleverna uppgav att de fått jobb direkt efter examen.  21,1 % av eleverna uppgav att de hade för 
avsikt att studera vidare efter examen. Det innebär att 91,8 % antingen har jobb eller ska studera vidare. 
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Program Antal elever Varav jobb Varav studier 

BA 19 15 2 

EE 14 7 5 

FT 17 8 4 

HA 24 20 3 

HT 7 4 3 

HV 42 33 9 

Det har skett en minskning av elever som fått anställning efter studenten. Förra året uppgav 77.4% att de hade 
anställning efter studenten och  9% uppgav att de skulle studera vidare. 

I år har vi en mindre andel med anställning efter studenten och en högre andel elever som uppger att de ska 
studera vidare. 

 

Samtliga elever  

Betygsfördelning 

 

Vi har minskat andelen “F” från 11% till 9%. Vi har även ökat andelen “D-A” med 5% procenenheter. 

 

Resultat nationella prov 

Skolverket beslutade att på grund av Covid-19 inte genomföra några nationella prov under vårterminen 2021. 
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Elever på introduktionsprogram 

 

Andelen “F” på våra elever på introduktionsprogram har minskat från 17 % till 13 %. Vi har också fått fler 
elever som uppnått betyg “B” och “A” jämfört med föregående år. 

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen 
under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas därefter i en separat 
bilaga.  
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

Rektorn på skolan har tillsammans med biträdande rektorer utformat ramarna för undervisningen. Det har gjorts 
genom tjänstefördelning och schemaläggning. På skolan ska en heltidstjänst omfatta ca 10 000 poäng, men det 
kan variera från 8000 till 12 000 beroende på andra uppdrag. Poängen räknas ut genom att multiplicera antal 
elever som läser kursen med kursens poäng.  
 

Schemaläggningen har stor betydelse för elevernas möjligheter till lärande. Förläggningen av lektioner och dess 
tidpunkt på dagen kan ha en viss påverkan då till exempel närvaro vid dagens första lektion tenderar att vara 
något lägre än övriga lektioner, samtidigt som koncentrationen under dagen kan se olika ut hos olika elever. 
Några gynnas av att ha undervisning på förmiddagen, medan andra kan gynnas av att ha undervisning på 
eftermiddagen.  
 
Undervisningen har under läsåret 20/21 bedrivits periodvis genom både fjärr- och närundervisning på grund av 
Covid-19-pandemin. I början av hösten bedrevs närundervisning som sedan övergick till fjärrundervisning i 
etapper. Fjärrundervisning infördes på heltid i november/december. Övergången skedde klassvis utifrån olika 
dagar. När skolan skulle öppna upp för mer närundervisning under våren gjordes det utifrån ett separat schema 
där det tydliggjordes vilka klasser som skulle ha närundervisning respektive fjärrundervisning. Syftet med detta 
var att alla klasser skulle få närundervisning på ett smittsäkert sätt. Hur ofta en klass kallades in till skolan kunde 
skilja sig beroende på behov och maxantal av personer i skolans lokaler. Blandningen mellan fjärr- och 
närundervisning förutsatte att eleverna hade en ökad medvetenhet om schemats variation. 
 
Yrkesämnen schemaläggs med fördel till längre pass då lektionen ofta innehåller både teori och praktik. De 
praktiska momenten kräver ofta mer tid, eftersom planering, genomförande, avslut och utvärdering är alla 
viktiga delar för en lyckad lektion. När fjärrundervisningen infördes ändrades behovet av långa lektionspass i 
yrkesämnena då det teoretiska inte behöver lika långa lektionspass och är mer koncentrationskrävande för 
eleverna. De gymnasiegemensamma ämnena schemaläggs med fördel till flera kortare pass för att eleverna ska 
kunna hålla uppe koncentrationen och kunskapsinhämtningen hela lektionspasset. De gymnasiegemensamma 
ämnena är i huvudsak förlagda på samma dagar för att öka måluppfyllelse och närvaro. Däremot är de 
högskoleförberedande kurserna schemalagda på ett längre pass i veckan istället för två kortare för att inte 
påverka elevernas praktikdagar i alltför stor utsträckning.  
 
Det finns även fördelar med att lektionerna förläggs under olika tidpunkter på dagen för att ge elever med olika 
behov samma förutsättningar att nå målen. Förutsättningarna för detta i schemaläggningen skiljer sig emellertid 
mellan olika kurser, då elever i några kurser har undervisning två eller tre tillfällen i veckan, medan de i andra 
kurser har en lektion i veckan. Därför har schemaläggningen setts över mellan terminerna och anpassats utifrån 
elevgruppen, om behov har funnits.  
 
Skolans nuvarande upplägg är att eleverna läser majoriteten av de gymnasiegemensamma kurserna under 
årskurs 1, färre under årskurs 2 och enstaka kurser under årskurs 3. Detta infördes på skolan för fyra år sedan, 
då det noterades att eleverna i år 3 hade hög frånvaro i de gymnasiegemensamma ämnena. Flera av eleverna 
hade redan arbete på sin APL-plats och upplevelsen var att de därför inte var motiverade i dessa ämnen. Sedan 
de gymnasiegemensamma ämnena förlagts till årskurs 1 och årskurs 2 har måluppfyllelsen på skolan ökat.  
 
Vanligtvis bedrivs undervisningen i tvålärarskap vilket innebär att undervisningen planeras, genomförs och 
utvärderas av två lärare. Stora fördelar för lärarna vid ett tvålärarskap är det kollegiala lärandet och den trygghet 
det ger vid planering och bedömning samt i undervisningen av grupper som behöver mycket stöd. På grund av 
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Covid-19-pandemin fick dock justeringar i tvålärarskapet göras. Viss del av undervisning skulle från och med 
mitten av höstterminen bedrivas på distans, vilket ledde till att flertalet lärare tyckte det var enklare att dela på 
grupperna och ha en liten grupp var.  
 
Trots att tvålärarskapet har frångåtts till viss del under pandemin har lärarna som undervisar i samma kurser 90 
minuters schemalagd tid för ämnessamverkan varje vecka. Detta har gjort att eleverna ändå fått undervisning 
som planerats av två eller fler lärare men som i vissa fall enbart har genomförts av en. Ämnessamverkan stärker 
likvärdigheten vid undervisning och bedömning. Under höstterminen har personalen dessutom arbetat med 
ämnesöverskridande uppgifter och moment som planerades under vårterminen 2020. Personalen har under 
detta arbete varit indelade i mindre grupper där flera olika yrkesämnen och flera olika gymnasiegemensamma 
ämnen har varit representerade och på så vis har uppgifterna spänts över flera program och ämnen. 
Förhoppningen var därmed att undervisningen skulle upplevas som mer värdefull av eleverna. 
 
Yrkeslärarna har, under fjärrundervisningen, även bjudit in elever i små grupper för att genomföra praktiska 
moment som inte går att genomföra på distans. Detta har dessvärre inte kunnat göras med alla elever, utan det 
fokuserades främst på årskurs 3. Även elevhälsoteamet (EHT) har veckovis bjudit in elever i behov av särskilt 
stöd i mindre grupper till skolan. Löpande under vårterminen har elever bjudits in till skolan för att genomföra 
examinationer i olika ämnen. Detta har bland annat gjorts för att ge eleverna fler möjligheter att uppnå målen 
och för att kunna göra rättssäkra bedömningar. I och med att nationella proven ställts in har detta varit en 
alternativ lösning. Skolan har dessutom genomfört lovskola under sportlovet, satt in extra resursdagar och ägnat 
några dagar under påsklovet till att hjälpa inkallade elever med behov för att genomföra ej utförda 
examinationer och på så vis höja måluppfyllelsen.  
 
Samtliga lärare följer kontinuerligt upp elevernas utveckling under lektionstid och examinationstillfällen i form 
av formativ och summativ bedömning. Formativ bedömning ges löpande muntligt och skriftligt. En summativ 
och formativ bedömning för enskilda moment, omdömen inför utvecklingssamtal och kursernas 
veckoplaneringar dokumenteras i SchoolSoft, vilket är tillgängligt för elever och vårdnadshavare. På så sätt 
säkerställs att dokumentation av underlag är tillgängligt och att lärare kan hänvisa till detta vid kommunikation 
med elev och vårdnadshavare.  
 
Personalen har arbetat aktivt med att agera snabbt och alltid skriva tillbudsanmälan när regler inte efterföljs 
och ledningen har genom tillbuden fått en bättre helhetsbild av elever som inte följer reglerna och vid behov 
kunnat agera genom allvarssamtal med elev, vårdnadshavare och mentor. Personalen hänvisar till 
konsekvenstrappan och vidtar åtgärder i samråd med skolledning och skyddsombud. 
 
Rektorn säkerställer att undervisningen utgår från samt omfattar värdegrundsuppdraget genom elevenkäter 
som utgår från skolans värdegrund. Svaren utvärderas därefter för att ta del av elevernas upplevelse som ämnar 
vidareutveckla verksamheten. Dessutom har rektorn och biträdande rektor genomfört lektionsbesök en gång 
per termin. Lektionsbesöken har fokuserat på olika områden som går att koppla till värdegrundsuppdraget, 
bland annat lärarnas elevbemötande. Därefter har varje lärare med rektorn eller biträdande rektorn haft ett 
lektionsobservationssamtal där styrkor och utvecklingsområden lyfts. 
 

Eleverna får inflytande i värdegrundsarbetet genom elev- och klassråd samt i samråd med elevrådet, men detta 
är ett arbete som genomsyrar i större utsträckning t ex via värdegrundsarbeten på mentorstiden. I samtal och 
dialog med skolledning, mentor och lärare får eleverna möjlighet att påverka och framföra önskemål. Personalen 
har i en utvald grupp Normer och Värden arbetat med värdegrundsarbetet på mötestid en dag i veckan. 
 
I det systematiska kvalitetsarbetet för att öka tryggheten har skolan en heltidsanställd elevvärd som har utbildat 
sig till socialpedagog och därmed fått ett utökat uppdrag. I uppdraget ingår det att öka kunskapen hos 
medarbetare på skolan samt att fortsatt utveckla ett tätt samarbete med övriga nio gymnasieskolor som ligger i 
vårt närområde. Detta görs i ett steg att öka tryggheten mellan skolorna. Vi har även ett samarbete med externa 
trygghetsvärdar TMFU: Trygg Miljö För Ungdomar vars syfte är att arbeta förebyggande på skolorna i området 
Campus Liljeholmen. Deras främsta arbetsuppgifter är att arbeta förebyggande mot diskriminering och 
kränkande behandling samt upprätthålla antidrogpolicy och ingripa när situationer uppstår inom Campus 
Liljeholmen.  
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Anpassade ordningsregler för både när- och fjärrundervisning är framtagna i samråd med elevrådet. Där 
tydliggörs skolans förhållningsregler i den digitala skolmiljön. Dessa ordningsregler sitter på skolans 
klassrumsdörrar och finns på skolans lärplattform. Under sommaren skickades ordningsreglerna hem till 
samtliga nya elever i år 1 tillsammans med välkomstbrev med uppmaningen att, tillsammans med 
vårdnadshavare, läsa igenom dem. Ordningsreglerna sitter även uppe i alla klassrum. Skolan har en 
konsekvenstrappa som efterföljs när ordningsregler bryts och den har vi skapat tillsammans med personal och 
elevråd.  
 

Vi säkerställer att skolans värdegrund genomsyrar undervisningen genom att elever till exempel får möta texter 
där moraliska dilemman tas upp. Eleverna får anledning att diskutera och bearbeta sin inställning i olika frågor. 
Vi ser till att eleverna oftast får jobba i olika grupper för att skapa en gemenskap i klassen. Vi ser även till att 
hålla ordning och reda i klassrummet där vi reagerar mot kränkningar och diskriminering. Under årets gång har 
vi arbetat med att förbättra skolans ordningsregler. Detta är ett resultat av att vi önskar tydligare och enklare 
regler.  
 

Utvärdering av undervisningen  

På skolan bedrivs en målinriktad och strukturerad undervisning utifrån kunskapskraven. Skolan har en hög andel 
legitimerade lärare som läsåret 20/21 är på 74 %. Bland lärare i gymnasiegemensamma ämnen är andelen 
legitimerade 96,5 %. Bland yrkeslärarna är 53 % legitimerade. Skolans totala andel legitimerade lärare har ökat 
9,5 procentenheter jämfört med föregående läsår. 
 
Trots att många elever signalerat att fjärrundervisningen försvårat deras lärande har vi  har under detta läsår 
minskat andel F bland eleverna från 11 % till 9 %.  
 
I elevundersökningen från 2021 framgår det att 76 % av eleverna upplever att undervisningen är varierad och 
att lärarna är kunniga vilket är en ökning med två procentenheter sedan föregående läsår. 77 % av eleverna 
svarar även att lärarna ger dem mer utmaningar om de vill eller behöver, vilket är en ökning på sju 
procentenheter sedan föregående år. Under läsåret har vi även genomfört två undervisningsutvärderingar där 
skolans elever har fått utvärdera en av sina lärare. I vårterminens undervisningsutvärdering svarade 79 % av 
eleverna att läraren uppmuntrar och gör att de vill lära sig mer. Det är även 77 % som anser att läraren förklarar 
på ett sätt så att eleven förstår vad de kan göra för att bli bättre. I samma undersökning svarade 82 % av eleverna 
att lärarna ger dem bra hjälp när de behöver det.  
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Diagrammet visar att elevernas upplevda trygghet på skolan har ökat från 82% till 87% och att synen på att 
eleverna behandlar varandra väl har ökat från 66% till 74%. 
 
För att alla elever ska känna sig trygga på skolan arbetar vi aktivt i undervisningen för att få eleverna att visa 
respekt och förståelse för andra. Att bygga relationer till eleverna är viktigt och har varit en stor del av 
personalens arbete. Genom detta framkommer elevernas attityder och åsikter kring värdegrundsfrågor. Under 
läsåret har flera projekt satts igång av arbetsgruppen som att skapa en tjejgrupp på skolan och skapa ett Skol IF 
lag. I denna plan beskrivs det hur tjejgruppen och Skol IF ska gå tillväga, men på grund av Covid-19 har dessa 
planer inte satts igång i år. Tanken är att dessa projekt sätts igång under läsår 21/22. 

Alla som är anställda på skolan jobbar aktivt med värdegrundsarbetet.  Det vi har lyckats göra under läsåret är 
att tillsammans med mentorerna förtydliga mentorsrollen genom en uppdaterad mentorshandbok. 
Mentorstiden är en tid som kan utnyttjas mer till värdegrundsarbete med eleverna, exempelvis genom att ägna 
en mentorstid i månaden åt en aktivitet som rör normer och värderingar. I och med det goda samarbetet mellan 
skolans personal, ledning, socialpedagog, trygghetsvärdar, Campus Liljeholmen och närpolisen hoppas vi kan 
fortsätta förebygga diskriminering och kränkande behandling. Dessa samarbeten har ökat tryggheten på skolan 
och utanför dess lokaler. Arbetet med att eleverna ska känna sig trygga kommer vi fortsätta arbeta aktivt med, 
likaså arbetet med att vidga elevernas syn på möjliga val i framtiden. 

Skolans elevhälsoteam har fortsatt arbetet med att tydliggöra och effektivisera rutinerna för extra anpassningar 
och särskilt stöd. “De magiska sju” (metoder för att öka tillgänglighet i undervisningen) implementerades 
föregående läsår och har satt ramarna för undervisningen det här läsåret. Under läsåret 20/21 har EHT även 
hållit föreläsningar med tillhörande workshops för att sprida kunskap till lärarkåren om NPF och en tillgänglig 
lärmiljö. Dessutom har de utbildat personalen i lektionsstruktur och differentierade uppgifter för att öka 
måluppfyllelse och tillgängligheten för alla elever. EHT och övrig personals arbete för detta syns även i 
elevenkäten där 77 % av eleverna tycker att lärarna ger dem extra hjälp eller stöd när de önskar det. Denna siffra 
har ökat med åtta procentenheter sedan föregående år. Eleverna upplever att arbetsron på skolan har 
förbättrats jämfört med föregående år och i elevenkäten svarar 66 % att de kan få arbetsro på skolan, vilket är 
en ökning med 10 procentenheter. Dessutom tycker 70 % att det är bra studiero på skolan. I vårens 
undervisningsutvärdering framkommer det att 76 % av eleverna upplever att deras lärare skapar god arbetsro.  
 
EHT har även fortsatt arbetet med att göra mentorerna mer involverade i EHT:s arbete genom tydligare 
information och en förtydligad ansvarsfördelning genom åtgärdstrappan. Ett nytt inslag för läsåret 20/21 är 
klasskonferenser som genomförts en gång per läsår under ledning av EHT. Syftet har varit att identifiera 
klassernas styrkor och utmaningar för att i ett tidigt skede kunna sätta in stödåtgärder och utmana eleverna. I 
klasskonferenserna deltar biträdande rektor, elevhälsoteamet, mentorer och alla undervisande lärare för 
respektive klass. Under läsåret har detta testats för alla klasser i årskurs 1. Planen är att arbetet ska fortsätta 
kommande läsår och i framtiden inkludera alla årskurser på skolan.  
 
Ett annat exempel på arbetet med struktur och studiero i klassrummet är tillgången till diverse pedagogiska 
verktyg i alla klassrum på skolan. Några av verktygen är time-timers, hörselkåpor, bordsskärmar, stressbollar och 
små whiteboardtavlor. Elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer kan använda dessa som stöd för att 
kunna fokusera på undervisningen. Därtill har det digitala läromedlet Digilär, som tidigare testats i kursen 
Engelska grund, nu använts i fler ämnen (Engelska 5, naturkunskap och samhällskunskap). Målsättningen har 
varit att förbättra inlärningen och således öka måluppfyllelsen. Läromedlet har utvärderats och kan komma att 
testas i fler ämnen i framtiden. Under fjärrundervisningen har arbetet med de pedagogiska verktygen sett 
annorlunda ut. Istället för time-timer har vi använt timer i Google Meet för att markera när lektionerna ska 
avslutas och grupprummen ska stängas. Agenda för lektionen har även publicerats digitalt tillsammans med olika 
hålltider för lektionen. Vi har dessutom använt andra digitala lärplattformar för att få mer varierad 
fjärrundervisning. Under vårterminen fick vi även tillgång till Google Enterprise vilket har underlättat 
lektionsstrukturen och möjliggjort en varierad undervisning samt individuellt stöd.  
 
Fjärrundervisningen har även öppnat upp för nya perspektiv och gjort oss mer flexibla gällande planering och 
genomförande av undervisning. Exempelvis har arbetet med digitalisering, tvålärarskap och APL påverkats. 
Flertalet lärare ser vissa vinningar i fjärrundervisningen, eftersom nya verktyg och metoder använts under 
perioden och utvecklat vårt arbetssätt. Dessa verktyg och metoder vill lärarna ha kvar som komplement till 
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ordinarie undervisning eftersom det öppnat upp nya möjligheter att nå eleverna. Under vårterminen när vi haft 
viss närundervisning har tvålärarskapet inte alltid kunnat genomföras i praktiken då klassrummen varit för små 
för elevgrupperna och uppdelningar har behövts göras för att undvika trängsel. Tvålärarskapet har använts i viss 
mån och varierat beroende på ämne och grupp. Under rådande pandemi påverkades APL i viss mån. Jämfört 
med föregående läsår har elevernas APL-platser inte påverkats i samma utsträckning, men Hotell- och 
turismprogrammet hade problem att hitta lediga APL-platser i början av läsåret. Lärare har kunnat göra APL-
besök och eleverna har därmed kunnat tillgodogöra sig kunskaperna som är APL-förlagda.  
 
När eleverna tillfrågades om deras inflytande i undervisningen i årets undervisningsutvärdering svarade 73 % av 
eleverna att läraren är bra på att låta eleverna påverka undervisning och arbetssätt. Undervisningen planeras 
och genomförs utifrån programmens examensmål och i de gymnasiegemensamma ämnena kopplas ämnets 
innehåll till examensmålen i största möjliga mån. Arbetet med praktisk matematik, PraMa, har fortsatt för 
årskurs 1. Utöver detta har alla program fått delta i ett ämnesövergripande samarbete mellan yrkesämnen och 
gymnasiegemensamma ämnen. Resultatet visar att eleverna och lärarna uppskattade samarbetet. Efter 
utvärdering är dock önskan att begränsa antalet kurser och program som samarbetar för att lättare hitta 
gemensamma kopplingar mellan ämnena.  
 
I undervisningen tar de flesta lärare jämställdhet i beaktande och har ett normkritiskt förhållningssätt när det 
görs ett urval av stoff för kurserna. Exempelvis har en grupp i svenska som andraspråk haft ett författarbesök på 
den undervisande lärarens initiativ. Klassen läste gemensamt en roman som hade jämställdhet och normer som 
teman. Såväl läraren som författaren lyfte flera frågor som eleverna fick diskutera som handlade om normer och 
identitet. 
 
Skolan har grupper som är väldigt homogena där till exempel Hantverksprogrammet, inriktning hår- och make 
up-stylist, ofta har en majoritet av tjejer och Bygg- och anläggningsprogrammet ofta har en majoritet killar. För 
att tvålärarsystemet ska fungera i praktiken brukar klasserna slås ihop eller blandas, både för att få heterogena 
grupper, men också för att få lämpliga storlekar på undervisningsgrupperna. I år har detta i huvudsak inte varit 
möjligt för att minska trängsel och smittspridning mellan skolans olika klasser. På grund av rådande pandemi har 
föreläsningar och temadagar ej kunnat genomföras detta läsår.  

Slutsatser 

Skolan har flera intressanta arbetsområden som kan utvecklas under nästkommande läsår för att förbättra 
verksamheten ytterligare. Under läsåret 20/21 har jämställdhetsarbetet i undervisningen varit upp till varje 
enskild lärare. Det är ett område som skulle kunna utvecklas och bli mer omfattande för att öka medvetenheten 
bland samtliga aktörer på skolan samt vidareutveckla hur jämställdhet och normer kan betonas och kritiseras 
mer i undervisningen i samtliga ämnen. Att vi kommer påbörja projektet med inkluderande arbetsliv i nära 
samarbete med BYN känns som ett rimligt steg vidare. 
 
Tillgången till nya digitala verktyg, både lärplattformar och Google Enterprise, har gjort att fjärrundervisningen 
har gått smidigare det här läsåret jämfört med vårterminen 2020. Med fortbildning och erfarenhet har fler lärare 
kunna bedriva en god fjärrundervisning vilket också syns i resultatrapporten och undervisningsutvärderingen. 
Samtlig personal har fått nya kunskaper och ett mer flexibelt arbetssätt vilket i framtiden kan leda till nya 
innovativa lösningar för en utvecklad undervisning. 
 
Det ämnesöverskridande arbetet som genomfördes under höstterminen 2020 upplevdes positivt av både elever 
och lärare. Arbetet kommer justeras inför kommande läsår för att dels bli mer avgränsat och dels få ännu 
tydligare koppling till kursernas innehåll.  
 
EHT:s föreläsningar och workshops har fördjupat kollegiets kunskaper kring NPF och skapat en samstämmighet 
kring planering och genomförande av en differentierad undervisning. Klasskonferenserna har varit ett 
uppskattat inslag då det skapat en samstämmighet kring klassernas situation och behov. Resultatet har blivit att 
alla undervisande lärare arbetat mot gemensamma uppsatta mål och detta arbete önskas fortsätta kommande 
läsår, även i fler årskurser. 
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De finns flera fördelar med att arbeta i ett tvålärarsystem, såsom samplanering, ökad likvärdighet vid bedömning 
och betygssättning, men tvålärarsystemet har även utvecklingspotential. En utmaning handlar om för stora 
undervisningsgrupper i förhållande till lektionssalar, vilket inte gör det möjligt att nyttja tvålärarskapet fullt ut. 
Elevgrupperna har oftast delats upp i två grupper med varsin lärare på grund av platsbrist samt för att undvika 
trängsel och smittspridning. Resultatet av mindre undervisningsgrupper har även påverkat studieron positivt i 
klassrummet. För att tvålärarsystemet ska fungera inför kommande läsår behöver undervisningsgrupperna 
anpassas till att rymmas i ett och samma klassrum. Lärarna, tillsammans med ledningen, behöver utvärdera 
arbetet med tvålärarskapet för att säkerställa att det finns en samstämmighet i vad tvålärarskapet ska innefatta 
och hur arbetet ska se ut.  
 
Skolledningen har genomfört lektionsbesök hos samtliga lärare under fjärrlektioner. Syftet var att undersöka 
lektionsstruktur samt lärarens elevbemötande. Skolledningen var imponerad av lärarna och lärarna har upplevt 
besöken och framför allt feedbacksamtalen som meningsfulla för deras utveckling. Vi kommer fortsätta med 
dessa besök framöver. 
 
Under läsåret har verksamheten återigen, på grund av Covid-19, ställts inför nya utmaningar som påverkat både 
organisering, utförande och kommunikation. Genom att utvärdera föregående år har övergången mellan när- 
och fjärrundervisning varit smidigare. Nya, alternativa vägar har skapats och verksamheten har hittat nya sätt 
att bedriva undervisning, utvecklingsarbete och fortbildning. Samtidigt har vi förbättrats på skolnivå om man ser 
till elevenkätens svar, undervisningsutvärderingen och resultatrapporten.  

 

Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

Målet är att elever som går programinriktat val ska bli behöriga inom ett år  till ett nationellt program. För att 
eleverna ska lyckas med detta har de läst engelska eller matematik på grundskolenivå. Betyget sätts sedan när 
eleven visat tillräckligt med kunskaper i ämnet. Då skrivs också eleven över till nationellt program. Majoriteten 
av eleverna som har läst matematik och engelska på grundskolenivå har gjort det vid samma tidpunkt som 
övriga elever i klassen läst Matematik 1a och Engelska 5. I vissa fall då det rört sig om enstaka elever i en klass, 
har dessa elever läst sin grundskolekurs på fredagar.  

När en elev börjar på yrkesintroduktion studieplanderar rektorn med eleverna. Tillsammans med eleven 
kommer man fram till elevens målsättning med utbildningen. Det kan handla om att bli anställningsbar eller 
att bli behörig till nationellt program. Om en elev hade som målsättning att bli anställningsbar lades mycket 
fokus på yrkesämnena och APL samt även att eleven skulle läsa svenska eller svenska som andraspråk, på 
grundskolenivå. Utifrån elevens egna förutsättningar lades även andra kurser till på elevens studieplan. För 
elever som hade som målsättning att gå ut med en fullständig examen lades studieplanerna och schemat upp 
efter det, samt även efter elevens egna förutsättningar. 

Utvärdering av introduktionsprogram 

Vi har detta läsår fått flera elever än tidigare som har kunnat skrivas över till ett nationellt program, både från 
IMV och IMY. Eleverna som gått på introduktionsprogrammet har fått färre antal F än föregående läsår. 

Inför detta läsår utökade vi lärarna i engelska med 50 % vilket gjorde att vi kunde lägga till fler pass i 
grundskoleengelska vilket har resulterat i att fler elever har klarat av grundskoleengelskan än föregående år.  

De elever som har gått på yrkesintroduktion (IMY) och haft som mål att avsluta gymnasiet med en fullständig 
gymnasieexamen har lyckats med det. Dessvärre har flera av dessa elever uppnått 20 år när de blivit behöriga 
till ett nationellt program vilket inneburit att vi ej kunnat skriva över dem på ett nationellt program och lika så 
inte kunnat utfärda ett examensbevis.  
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Mentorn följer upp elevernas studieplan under årets gång, liksom skolledningen. Klarar en elev av ett godkänt 
betyg i någon av grundskolekurserna görs en ny studieplanering med eleven för att den ska ha de bästa 
möjligheterna att nå en fullständig gymnasieexamen. 

För elever som går yrkesintroduktion och har läst svenska och svenska som andraspråk grundskola har vi detta 
läsår märkt att det varit svårt att få ihop gruppen och undervisningen då kunskapsnivåerna hos eleverna varit 
väldigt varierande. 

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 

För att få fler elever att bli behöriga till nationellt program behöver vi fortsätta satsa på både 
grundskoleengelska och grundskolematematik till nästa år. Detta kommer vi göra genom ökade lärarresurser 
samt skapa ett schema som ger de bästa förutsättningar för detta. 

För att kunna möjliggöra att våra yrkesintroduktionselever lyckas med svenskan så behöver vi organisera våra 
grupper efter elevernas behov och förkunskaper. Vi behöver också på ett bättre sätt erbjuda våra SVA-elever 
som läser grundskolekurser rätt stöttning i att utveckla ett skolrelaterat andraspråk. Vi behöver ha i åtanke att  
den genomsnittlig tidsåtgång för att utveckla ett skolrelaterat andraspråk vid ankomstålder 12-15 år är  6-8 år.  

 

Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Skolan tillämpar till viss del ett tvålärarsystem. Detta innebär att det i några gymnasiegemensamma ämnen 
samt yrkesämnen finns två eller flera betygsättande lärare per elev. Lärarna i tvålärarskapet samplanerar kring 
undervisning, examinationer och säkerställer att det är samstämmigt och likvärdigt inför bedömning och 
betygsättning. På schemat finns tid för ämnessamverkan i de ämnen där det finns fler undervisande lärare. 
Tiden är ämnad för samplanering och sambedömning samt att utvärdera och förbättra undervisningen.  
 
Under läsåret har olika samarbeten  tillämpats. Under höstterminen genomfördes flera ämnesöverskridande 
samarbeten som berörde olika program och flera kurser i huvudsak i årskurs 1 som utmynnade i flera 
bedömningstillfällen. Praktisk matematik (PraMa) tillämpades under hela läsåret i samtliga program vilket 
skapade utökade bedömningstillfällen i matematikämnet.  
 
Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) följs upp i huvudsak av yrkeslärare. Detta sker regelbundet genom 
besök och trepartssamtal med handledare och elev. Handledare fungerar som ett stöd vid bedömning och 
betygsättning. Vid kontraktsskrivning informeras handledaren om vilka förmågor som ska utvecklas och vilka 
förmågor som ska bedömas vid betygsättningen. Detta utbildningssamtal genomförs för att säkerställa 
samstämmigheten i planeringen av de delar i respektive kurs som förläggs på APL. För att förtydliga för 
handledaren om vilka förmågor eleven behöver utveckla får handledaren en checklista med moment som 
eleven förväntas genomföra under sin APL.  
 
På skolan används SchoolSoft i första hand för kursplanering, examinationsuppgifter och bedömning. I 
huvudsak görs all bedömning och betygsättning i SchoolSoft. Bedömningen görs då direkt i SchoolSoft vid 
avslutat moment. Inför utvecklingssamtal som sker en gång per termin så ska samtliga lärare uppdatera 
elevernas kursmatriser samt skriva ett omdöme. Summativ och formativ bedömning sker även i andra digitala 
program som Google Classroom, Learnware, Kunskapsmatrisen och LoopMe.  
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Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Vi bedömer att arbetet med bedömning och betygssättning håller god kvalitet. De flesta lärarna är tydliga med 
att kommunicera vad som bedöms till eleverna. Det finns goda förutsättningar i de ämnen där flera 
undervisande lärare finns för att sambedöma och diskutera olika betyg och bedömningar med varandra, 
eftersom det finns öronmärkt tid för det på schemat. 
 
Eleverna får fortlöpande information om framgångar och utvecklingsbehov i förhållande till kunskapskraven 
via resultatrapportering i Schoolsoft och uppdaterade kursmatriser, därtill får de löpande feedback i Google 
classroom i de kurser där plattformen används. Lärare upplever dock att elevernas kunskap om hur de 
orienterar sig i Schoolsoft varierar och därtill påverkar hur väl informerade eleverna är om sina resultat. I det 
fortlöpande utvecklingsarbetet under läsåret har utvecklingsgruppen “Undervisning och lärande” arbetat med 
att ta fram rutiner för att elever kontinuerligt ska få stöd i att följa upp sina resultat i Schoolsoft under 
mentorstid.  
 
Vårdnadshavare till minderåriga elever har tillgång till inlogg i Schoolsoft och den information som finns där. I 
början av HT20 bjöds vårdnadshavare in till ett digitalt informationsmöte om Schoolsoft och dess funktioner. 
Inbjudan skickades dels via post i samband med skolstart samt lades ut på Schoolsoft. Uppslutningen var dock 
väldigt låg. Utvecklingssamtal sker en gång per termin och utgår från en enkät i Schoolsoft om trivsel och 
elevens allmänna styrkor och utvecklingsområden. Lärare upplever att det är svårt att hinna gå igenom 
kursmatriser för samtliga kurser under utvecklingssamtalen då det blir för omfattande och tidskrävande.  
 
I enkäten “Undervisningsutvärdering” som genomfördes under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 fick 
elever ta ställning till frågan “Lärare har informerat mig om hur bedömningar görs och hur betyg sätts i 
kursen”. Svaren utgick från skalan 1-10 där 1 är ”Instämmer inte” och 10 är “Instämmer helt”. Svaren 
fördelades enligt följande: 
 

Svarsalternativ HT20 (%) VT21 (%) 

1-3 12  7 

4-6 18 16 

7-10 66 75 

Vet ej 4 3 

 

Utifrån enkätsvaren kan det konstateras att det mellan höstterminen och vårterminen skett en förbättring i 
tydligheten hos lärarna på skolan vad gäller information om hur bedömningar görs och hur betyg sätts i 
kurserna. Under VT21 uppger 75 % ett svarsalternativ mellan 7-10 vilket är en ökning med 9 procentenheter 
från HT20. Resultatet påvisar att det finns en tydlighet i kommunikation om bedömning och betygssättning 
men att det går att förbättra.  
 
Skolan har en hög andel av legitimerade lärare, då 22,1 lärare av skolan 29,6 undervisande lärare är 
legitimerade vilket bidrar till att säkerställa god kvalitet i bedömning och betygsättning. Inom de 
gymnasiegemensamma ämnena är 14,1 av 14,6 lärare legitimerade och bland yrkeslärarna är 8 av 15 
legitimerade.  
 
I de ämnen där det finns fler undervisande lärare kan stöttning vid bedömning och betygssättning ges under 
ämnessamverkan vilket finns schemalagt och skapar goda förutsättningar för att få stöd vid bedömning. 
Nyanställda lärare tilldelas en mentor bland kollegiet som finns tillgänglig för rådgivning och stöd. Under 
läsåret har ett onboarding-projekt för nyanställda påbörjats för att säkerställa att nyanställda får det stöd de är 
i behov av. 
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I viss utsträckning sambedömer lärare inom samma ämne för att säkerställa en likvärdig bedömning. Utöver 
detta sker ämnesövergripande samarbeten som planerats under givna mötestider under höstterminen och 
genomförts framför allt under höstterminen. Ett syfte med detta är för att se om eleverna har visat på 
kunskaper eller förmågor i andra ämnen, vilket ökar underlaget för bedömning av vad eleverna har presterat 
under läsåret. Ämnesövergripande diskussioner har även skett löpande under läsåret på lärares egna initiativ.  
Skolan har sedan tre år tillbaka arbetat med matematik tillsammans med yrkesämnen i det som kallas PraMa 
och vi har då sett en ökad måluppfyllelse och att eleverna är mer engagerade på lektionerna. Ett 
utvecklingsarbete för att stärka PraMa:n inför nästa läsår har påbörjats under slutet av vårterminen. 
 
En samlad bedömning av vad eleven arbetar med på APL-platsen ligger till grund för betygsättning. Detta görs i 
samråd med APL-handledaren.  
 
Fjärrundervisning har skett i hög utsträckning sedan december 2020 fram till terminsslut VT21 på grund av 
Covid-19. Det har lett till ett mer ensidigt bedömningsunderlag och svårare för undervisande lärare att 
säkerställa pålitligheten i bedömningstillfällen. Via Google classroom har en ny funktion lanserats under läsåret 
som innefattar plagiatkontroll. Information om att denna funktion skulle bli aktuell delgavs personalen vid 
läsårets början men när funktionen väl etablerats har det inte följts upp formellt utan lärare har på eget 
initiativ testat funktionen. Bedömning under fjärrundervisningen har gynnats av att skolan köpt in Google 
Enterprise och det funnits möjligheter till att dela in elever i smågrupper i lektionerna som organiserats via 
Google Meet. Det har möjliggjort muntlig direkt feedback till enskilda elever trots fjärrundervisning.  
 
Under VT21 har lärare haft möjlighet att kalla in elever till skolan för att genomföra bedömningstillfällen på 
plats för att kunna säkerställa en säker bedömning av elevers kunskaper och förmågor. Vid dessa tillfällen har 
möjligheten att använda Inspera Assessment funnits, vilket är ett bra redskap för en säker bedömning men 
som inte går att använda under fjärrundervisning.  Under slutet av VT21 har två resursdagar organiserats där 
elever kallats in till skolan för att arbeta med bedömningsuppgifter på plats med stöd av undervisande lärare. 
På så vis har eleverna fått utökade möjligheter att visa sina kunskaper under skolförlagda tillfällen trots att 
majoriteten av undervisningen bedrivits som fjärrundervisning. Betygssättning för kurser i samtliga årskurser 
hade deadline 7 juni, men undervisning och APL bedrevs för årskurs 1 och 2 fram till 9 juni, vilket leder till 
mindre lektionstid för att samla in bedömningsunderlag. 
 
Utifrån 2021 års resultatbilaga synliggörs att betygsfördelningen gällande andelen F bland samtliga elever låg 
på 9 % 2021, vilket är en minskning på 2 procentenheter jämfört med 2020 då andelen F var 11 %. Bland flickor 
har andelen F ökat med en procentenhet mellan 2020 och 2021, från 9 % till 10 %. Bland pojkar har andelen F 
minskat med 4 procentenheter under samma tidsperiod, från 12 % till 8 %. Den sammanlagda bilden visar på 
en positiv trend då andelen F har minskat något från föregående läsår, framför allt bland pojkarna.  
 
Den genomsnittliga betygspoängen för samtliga elever har ökat från 13,5 till 13,9 mellan åren 2020 och 2021, 
vilket visar på en positiv utveckling. Bland flickor har den genomsnittliga betygspoängen ökat från 14,5 till 15,4 
medan den minskat något hos pojkar från 13,1 år 2020 till 12,9 2021.  
 
Detta läsår har inga nationella prov genomförts på grund av Covid-19, vilket inte möjliggör en jämförelse 
mellan resultatet i nationella prov med de betyg som sätts i de berörda kurserna. Istället har det genomförts 
andra uppgifter inom ramarna för dessa kurser som avser att garantera tillräckligt bedömningsunderlag även 
utan nationella prov. I viss utsträckning har Skolverkets material använts som inspiration vid utformandet av 
examinationer i berörda kurser. Detta har genomförts både via fjärrundervisning och på plats i skolan. 
Skolverkets bedömningsstöd skulle i högre utsträckning kunnat användas i de kurser där det nationella provet 
utgått under VT21.  
 

Slutsatser  

Skolans styrkor gällande att skapa god kvalitet inom bedömning och betygssättning är flera. Tvålärarskap 
tillämpas i vissa gymnasiegemensamma ämnen samt yrkesämnen vilket innebär att två lärare kontinuerligt 
sambedömer och samplanerar de bedömningstillfällen som ges i de avsedda kurserna. Det finns dessutom 
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avsatt tid i schema för ämnessamverkan i de ämnen där det finns flera undervisande lärare. Vid dessa tillfällen 
ges möjlighet att skapa en samsyn vid bedömning och betygssättning. PraMa:n bidrar till ökade 
bedömningstillfällen i matematik och ger elever möjlighet att visa sina kunskaper på flera olika sätt. Att skolan 
organiserar resursdagar skapar förutsättningar att samla in ett utökat bedömningsunderlag samt bidrar till fler 
bedömningstillfällen utöver lektionstid. Statistiken i resultatbilagan visar att både andelen F har minskat 
mellan 2020 och 2021 och att den genomsnittliga betygspoängen har ökat.  
 
Ytterligare styrkor är att skolan använder Schoolsoft som huvudsaklig bedömningsplattform och 
kommunikationsmedel vilket skapar en förutsägbarhet och tydlighet gentemot elever och vårdnadshavare som 
där kan följa elevens framgångar i respektive kurser. Att vårdnadshavare bjuds in på informationsmöte 
angående Schoolsoft i början av läsåret är positivt och något skolan bör fortsätta med. 
 

Under fjärrundervisningen har stor del av undervisningen skett via Google Meet som via Google Enterprise har 
haft utökade funktioner jämfört med tidigare år, som till exempel möjligheten att dela in eleverna i 
smågrupper. Det har gett goda förutsättningar för såväl skriftlig samt muntlig formativ och summativ 
bedömning även under fjärrundervisningen.   
 
För att stärka arbetet med bedömning och betygssättning, göra den mer likvärdig samt tydlig gentemot elever 
och vårdnadshavare finns en del utvecklingsområden. I de ämnen där det enbart finns en undervisande lärare 
på skolan är möjligheterna till sambedömning i dagsläget svåra. För att stötta dessa lärare och skapa högre 
kvalitet i bedömning och betygssättning skulle skolan kunna se över möjligheten till samarbete och 
sambedömning med lärare från andra skolor inom koncernen. Det kan med fördel även organiseras i kurser 
där skolan redan nu har ett tvålärarskap eller sambedömning, för att säkerställa högre kvalitet i bedömning 
och betygsättning. Därtill kan skolan se över om det finns möjlighet till ett utökat tillämpande av tvålärarskap 
på skolan så att fler kurser och elevgrupper får två lärare per elev. Det skulle möjligtvis höja kvaliteten på 
bedömning och betygssättning i dessa kurser. 
 
Betyg för årskurs 3 sätts lämpligen före studenten, men en senare deadline för kurserna i årskurs 1 och 2 kan 
leda till att lärare får ett ökat bedömningsunderlag och därmed utnyttja lektionstiden under sista veckan på ett 
gynnsamt sätt och kan potentiellt leda till en minskad andel F. Att få mer tid till betygssättning efter avslutad 
undervisning kan leda till högre kvalitet i bedömning och betygssättning. 
 
Vissa lärare upplever bristande kunskaper om de digitala verktyg som skolan har tillgång till, bland annat 
plagiatkontroll i Google classroom, Inspera Assessment och smågruppsfunktionen i Google Meet etc., vilket 
gjort att de gått miste om betydelsefulla funktioner som kan stärka bedömning och betygssättning. För att 
stärka de undervisande lärarna i detta behöver skolan tydligare rutiner för genomgång av de digitala verktygen 
som finns. Detta finns med som en del av skolans nya onboarding-projekt och i skolans utvecklingsarbete 
arbetas det redan med att skapa informationsvideos om skolans digitala verktyg, men det behöver utvecklas 
under nästa läsår.  
 
Ett ytterligare utvecklingsområde gällande tydligheten i bedömning och betygssättning är att lärare upplever 
att elevernas kunskaper om hur de orienterar sig i Schoolsoft varierar. Rutiner för hur elever kontinuerligt 
stöttas i att följa upp sina resultat i Schoolsoft kan gynna tydligheten. Utformandet av sådana rutiner har 
påbörjats i skolans utvecklingsarbete under läsåret 20/21 och kan med fördel utvecklas under kommande 
läsår. Som tidigare nämnts bjuds även vårdnadshavare in till ett informationsmöte om Schoolsoft i början av 
läsåret, men det har varit väldigt låg deltagarfrekvens trots inbjudan både brevledes och digitalt. Under 
kommande läsår kan möjligheten att erbjuda sådana informationsmöten en gång per termin istället för enbart 
en gång per läsår undersökas, för att fånga upp fler vårdnadshavare som behöver stöttning i funktionerna i 
plattformen.  
 
Under fjärrundervisningen blev de praktiska ämnena lidande. På flera program lät lärarna eleverna göra 
teoretiska uppgifter i olika webbaserade läromedel. Bedömningen blev därför påverkad då elevernas 
färdigheter kanske mer handlade om läsförståelse och kommunikationsförmåga än praktiskt arbete. Elever 
som hade kunnat göra praktiska moment utan problem behövde i stället visa samma kunskaper teoretiskt. 
Många av våra elever är nya i svenska språket varför de inte nödvändigtvis lyckades visa sina kunskaper då 
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språket inte räckte till. Eleverna kan ha haft problem med läsförståelse eller begreppskunskap på svenska. På 
så sätt kan bedömningen ha fokuserat mer en språklig förmåga än den praktiska färdigheten. 

Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbete 

Elevhälsoteamet (EHT) utgörs av speciallärare, specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och 
yrkesvägledare samt rektor. Speciallärare, specialpedagog och kurator jobbar på 100 procent, skolsköterska på 
80 procent och studie- och yrkesvägledare på 60 procent.  

EHT ses vid två tillfällen varje vecka. Det första tillfället fokuserar främst på förebyggande och hälsofrämjande 
arbete medan det andra helt har ägnats åt åtgärdande arbete/elevärenden. 

På skolan finns även en heltidsanställd elevvärd som jobbar nära EHT. Han arbetar aktivt med 
relationsskapande, motiverande samtal och främjar gemenskap och trygghetskänsla bland eleverna på och 
utanför skolans område. Han serverar frukost fyra dagar/vecka. Detta ökar möjligheten för många elever att 
kunna delta i undervisningen på ett bättre sätt samt skapar även förutsättningar för samtal och 
relationsskapande. Dock har frukostverksamheten tvingats pausa under perioden för fjärrundervisning.  

Utöver detta har skolan tillgång till två trygghetsvärdar från TMFU (Trygg miljö för ungdomar) som delas av 
gymnasieskolorna på campus. 

Tillgänglighetsarbete 

Under föregående läsår påbörjades ett arbete med att skapa större tillgänglighet i klassrummen. Arbetet har 
fortskridit under detta år. En gemensam lektionsstruktur har tagits fram och antalet tillgängliga hjälpmedel i 
klassrummen har utökats. Lektionsstrukturen har dock inte kunnat utvärderas p.g.a fjärrundervisningen.  

Under läsårets andra termin genomfördes ytterligare tillgänglighetsarbete i form av föreläsningar och 
workshops ledda av speciallärare och specialpedagog. Innehållet kretsade kring NPF och lektionsdesign och 
uppskattades till stor del av personalen.   

I början av läsåret då undervisningen fortfarande skedde på plats fanns speciallärare och specialpedagog till 
viss del i klassrummen för att göra observationer och tillsammans hitta fungerande strategier, 
gruppindelningar och anpassningar. I arbetet med pedagogiska kartläggningar tar specialpedagogen hjälp av 
såväl mentorer som undervisande lärare. Framöver önskas ännu större närvaro av EHT under lektionstid, 
framförallt då det gäller årskurs 1. Speciallärare har under hela året samverkat med lärarna i matematik och 
funnits med på lektioner.  

Under läsårets gång har speciallärare och specialpedagog funnits tillgängliga för frivilligt stöd i studion fyra 
tillfällen per vecka. Under fjärrundervisningen infördes även en s.k fjärrstudio där elever i behov av stöd 
välkomnades till skolan dagligen. Fjärrstudion organiserades och leddes av EHT samt ledning.  

Samverkan 

Samverkan sker till stor del genom samtal i olika former. Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever 
i årskurs ett och återkopplar till berörd personal med elevens tillåtelse. Detta år har så gott som samtliga 
hälsosamtal kunnat genomföras på plats. Fortsatt arbete med att dokumentera arbetsgången kring 
elevärenden är ett annat exempel på samverkan mellan EHT och skolans personal. Genom att återkoppla på 
ett tydligare sätt blir det lättare för berörd personal att få en översikt över hur elevhälsan arbetar med 
ärendet.  

Skolan har under läsåret samverkat med elever från psykologprogrammet från Stockholms Universitet. Dessa 
har erbjudit stödsamtal till elever i behov. Det har varit framgångsrikt och uppskattats av samtliga parter. 
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Personal i EHT har under läsåret regelbundet deltagit i arbetslagsträffarna. Det innebär att alla arbetslag har 
haft representation från EHT varannan vecka. Personal från EHT deltar även i det veckovisa pedagogiska 
utvecklingsarbetet.  

Under läsåret har klasskonferenser genomförts en gång per termin gällande samtliga klasser i årskurs 1. De 
planerades och leddes av specialpedagog och biträdande rektor och har uppskattats mycket av personal.  

Under året planerades fortsatt arbete med hälsoråd. Dock har det ej gått att genomföra p.g.a COVID.   

Under utvärdering med personal har framkommit att det finns ett intresse för fler workshops/föreläsningar 
rörande områden som innefattas av EHT.   

Utvärdering av elevhälsan 

Planen var att under läsåret genomföra två temadagar i samarbete med förstelärare och övrig personal. På 
grund av fjärrundervisningen har detta dock ej kunnat utföras. 

Under föregående läsår togs en ny rutin fram för hur lärare och övrig personal skall agera vid oro för elev. 
Rutinen blev gällande från och med starten på vårterminen 2020. Under läsåret har det blivit tydligt att rutinen 
behöver implementeras och befästas ytterligare. 

Elevhälsans kompetenser motsvarar elevernas behov i stort. Dock har fjärrundervisningen även detta år 
försvårat arbetet med både pedagogiskt stöd och samtal. Under året har arbetet med stöttning kring elevers 
ekonomiska och sociala situation utökats. Kurator har arbetat med stipendiesök vilket har resulterat i att ett 
antal elever fått nödvändiga ekonomiska bidrag.  

Resultatet av det åtgärdande arbetet har varit blandat. I vissa fall har önskat resultat uppnåtts och såväl elever 
som lärare har märkt skillnad i studiero och i andra fall har resultat uteblivit eller inte nått upp till önskad nivå. 
Tydligt är att EHT behöver arbeta med att vidareutveckla rutiner för uppföljning av elevärenden.  Elevenkätens 
resultat visar att eleverna upplever att arbetsron har ökat. Huruvida det beror på fjärrundervisning eller annat 
går i nuläget ej att avgöra. Dock är det ett arbete som ständigt behöver fortgå.   

Elevhälsan har fortsatt arbeta med att öka graden av förebyggande arbete. Under läsåret har ett projekt kring 
rutiner för att motverka problematisk skolfrånvaro genomförts. Elevvärd samt kurator har under hela läsåret 
rutinmässigt kontaktat alla elever som haft frånvaro under dagens första lektion vilket varit uppskattat samt 
lett till bättre kontakt med eleverna.  

Slutsatser 

Skolan har under arbetet med utvärderingen kommit fram till att vi nästa läsår ska fortsätta arbeta med: 

● Fortsatt arbete med tillgänglighet i klassrummet. 
● Ytterligare tydliggöra roller i EHT samt tydliggöra rutiner för hur vi arbetar med elevärenden. Detta för 

att mer effektivt kunna följa upp och utvärdera arbetet. 
● Fortsatt arbete med att öka närvaro.  

● Utökat samarbete med lärare och övrig personal.  

Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 

Rektorn har delegerat arbetet med att anskaffa APL-platser till skolans yrkeslärare. Yrkeslärarna ser, i samråd 
med rektor, till att samtliga APL-platser är kvalitetssäkrade. 
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För att kvalitetssäkra APL-platserna utgår lärarna från en momentlista för respektive kurs som 
kvalitetsavdelningen på koncernen har tagit fram. Rektor har tillsammans med yrkeslärare fördelat i procent 
hur stor del av kursen som ska vara förlagd till APL, respektive hur mycket som ska vara förlagt på skolan. 
Kursernas procentuella fördelning ligger som bilaga till utbildningskontraktet. Även en riskbedömning finns för 
varje elev och APL plats. 

Alla yrkeslärare är schemalagda för att kunna göra APL-besök. Genom trepartssamtal med handledaren samt 
användandet av checklistor och bedömningsstöd, så bedöms hur eleven  ligger till i kurserna samt vilka 
moment som eleven har kvar att arbeta med. Eleverna kan då på ett enklare sätt se hur momenten är 
kopplade till kurserna. I samråd med handledaren bestäms de olika momenten som kan tillgodoses på APL-
platsen.  Det händer att vissa moment inte går att genomföra på APL platsen. När så är fallet får eleven utföra 
dessa moment i skolan eller under en period byta APL-plats. Under lektionstid får eleverna berätta om sin 
arbetsplats inför klassen och eleverna får på så sätt en uppfattning om hur momenten är kopplade till 
kursplanen.   

Skolan kvalitetssäkrar den arbetsplatsförlagda utbildningen genom att besöka APL-platserna kontinuerligt och 
strävar efter att alla handledare går Skolverkets APL- handledarutbildning. Skolan använder sig av ett digitalt 
rapporteringssystem - LoopMe, som både elev, lärare och handledare är kopplade till. Det är viktig för 
närvarokontroll och för kontroll av de utförda momenten. Yrkeslärarna tillsammans med handledaren 
bedömer elevens kompetens över tid. Besöken som utförs av lärare rapporteras digitalt samma dag som 
besöket sker. 

För att elevernas APL-dagar ska bli så bra som möjligt försöker skolan schemalägga APL som sammanhängande 
dagar för att eleverna ska kunna ges möjlighet att bilda sig en uppfattning av hur arbetsuppgifter fortskrider. 
Är man på arbetet varannan dag händer det mycket de dagar man inte är där. Vi tycker det är viktig med 
kontinuitet för att kunna arbetsplanera och skaffa sig överblick. 

Elevernas utveckling på APL samt anpassningar följs upp genom kontinuerlig kontakt med APL-platsen. Detta 
görs genom APL - besök, trepartssamtal samt telefonkontakt. LoopMe är också ett hjälpmedel här då både 
elev, handledare och lärare kan diskutera momenten eleven arbetar med. Checklistor för respektive kurs har 
skapats som hjälper både elev och lärare att lättare bedöma olika moment.  Yrkeslärare måste ha kontinuerlig 
kontakt med eleven i skolan, vårdnadshavare och APL-handledare för att ha insikt om elevens utveckling samt 
om någon anpassning behöver göras. EHT kopplas in vid behov av en åtgärd eller anpassning.  

Lärarna samverkar genom personalmöten, arbetslagsmöten, gemensam planeringstid samt på 
förstelärartiden. 

Lokala programråd är en viktig del för att samverka med branschen och fackförbunden. Vi behöver vara  
lyhörda för vilka önskemål som finns. Utifrån dessa kan vi planera och utveckla utbildningen samt därmed 
förbättra samarbetet. 

Utvärdering av APL 

Alla elever som har gått ut på APL har fått en kvalitetssäkrad APL- plats. Handledarna är kompetenta då de oftast 
haft elever på dessa platser tidigare. Vi har som mål att alla handledare ska ha genomfört Skolverkets APL- 
handledarutbildning. I dagsläget har 45 % av våra handledare genomgått denna utbildning, det är en ökning från 
förra läsåret . Vi har som mål att alla elever ska känna sig trygga och nöjda på sin APL plats. I dagsläget känner 
sig 87% av eleverna trygga och 76% känner sig nöjda med sin APL plats, detta är en ökning från föregående läsår 
för elever som känner sig trygga och oförändrat för elever som är nöjda med sin APL plats. Handledarnas roll har 
en stor betydelse för elevernas kunskapsutveckling och vi strävar efter att alla våra handledare ska kunna 
handleda våra elever på bästa sätt. Detta läsår har vi 78% av eleverna som är nöjda med handledningen, såsom 
tydliga förklaringar och instruktioner i arbetet. Det är en oförändrad siffra jämfört med föregående läsår. Ibland 
byts handledare och vi måste säkra dessa platser, fungerar det inte så ser vi till att eleven får byta APL- plats. 
Det händer att elever missköter sin plats och blir av med den. Om en elev blir av med sin plats måste vi som 
skola ordna en ny plats till eleven. Elever som inte har en APL plats läggs in i ett nytt digitalt dokument, detta 
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har underlättat för den kontroll som sker månadsvis. Under detta läsår har vi anskaffat fler APL platser än förra 
läsåret och vi har färre elever som behöver skolförlagd undervisning i skolan på APL-dagarna.  

Bygg- och anläggningsprogrammet samt El- och energiprogrammet som hade svårigheter förra läsåret med att 
få ut fler elever på APL har fått förstärkning av en extra medarbetare som nu är ansvarig för att anordna 
platser. Resultatet innebär att nästan alla  elever har haft en APL plats under läsåret. Trots att Covid-19 
pandemin fortsatt under läsåret har programmen lyckats väldigt bra med att få ut eleverna på APL. Vårt 
program som drabbades hårdast av pandemin och permitteringar var hotell- och turismprogrammet, men 
ändå har vi lyckats få ut samtliga elever på APL. Besöken har alla program utfört till största del på plats, endast 
ett fåtal per telefon eller digitalt.                               

Bedömning via trepartssamtalen fungerar bra då alla parter får vara delaktiga. Genom dessa samtal kan vi 
säkerställa lärande och kvalitetssäkra elevens innehåll i kursen. Checklistor har även underlättat för att bedöma 
elevens förmågor. Registreringen av de APL besök som utförs sker samma dag som besöket utförs, detta  genom 
de nya digitala listor som skolan infört. I och med detta kan skolan kvalitetssäkra besöken på ett mer kvalitativt 
sätt, samt att det underlättar för den  kontroll som sker månadsvis.  

I skolan, på lektionstid, får eleverna  tillfälle att delge sina arbetserfarenheter till både lärare och övriga elever. 
Uppföljning av det eleverna lärt sig på APL sker kontinuerligt, behövs moment  kompletteras kan dessa göras i 
skolan både praktiskt och teoretiskt. 

Sedan hösten 2018 har vi infärgning i matematik på alla program inom ramen för PraMa. Målet är att vi ska ha 
infärgning av yrket i fler gymnasiegemensamma ämnen. Lärarna har en helhetsplanering kring vad eleverna 
behöver göra för att nå målen. Utifrån det anpassar de  undervisningen och vilka arbetsmoment som förläggs 
till APL. Två av våra program (Hantverksprogrammet & Handels- och administrationsprorammet) har detta läsår 
haft infärgning med samhällskunskap och svenska samt att hotell- och turismprogrammet har haft infärgning 
med engelska. 

De lokala programråden på skolan har fungerat bra, programråden hålls två gånger per läsår. På programråden 
medverkar representanter från fackförbunden, yrkeslärarna inom den berörda branschen, handledare och en 
representant från skolledningen. På några programråd har även eleverna medverkat. Målet är att en elev alltid 
ska medverka.  Detta läsår har de lokala programråden utförts via Google-Meet p g a Covid-19 samt att skolan 
upplevde att det fungerar bra att utföra dessa programråd via Google-Meet, då det är lättare för många 
handledare än att komma till skolan eller annan plats. Vi har fått fler elever som medverkat på de olika 
programråden. 

Slutsatser 

Majoriteten av alla elever har fått en APL-plats av god kvalitet. Programråden har ökat från föregående år, 
men vi behöver säkerställa att alla programmen har ett programråd per termin till nästa läsår, samt att fler 
program strävar efter att även elever ska närvara.  

LoopMe, skolans digitala rapporteringssystem, används nu av alla program. Det har varit svårt att få  
handledarna att ladda ner och använda sig av systemet. Till nästa läsår behöver vi arbeta med att alla 
handledare bjuds in och använder sig av systemet. 

Att höja kunskapen hos handledare är en viktig del för oss i arbetet och att handledare ska kunna förmedla 
tydliga förklaringar och instruktioner i elevers arbete. Vi hade en ökning av utbildade handledare från 
föregående år. Vi har som mål att nästa läsår utbilda fler handledare på Skolverkets digitala APL 
handledarutbildning samt att vi vill att alla elever ska känna sig trygga och vara nöjda med sin APL plats. 

 

Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 
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På skolan finns det en studie- och yrkesvägledare anställd på 60%.  SYV ingår i EHT och hjälper till med 
vägledning och vidare studier. 

Gruppinformation sker i samband med det individuella valet under mars/april månad men pga Covid-19 så 
blev det i år digital uppkoppling mot klasserna. Det är oklart hur många elever som deltog på grund av att SYV 
blev inbjuden av lärarna och agerade gäst på ett möte. Resterande klasser fick endast informationen av sin 
mentor samt via SchoolSoft. 

De elever som aktivt söker hjälp för vägledning får det av studie- och yrkesvägledaren. Det sker ingen 
gruppinformation om branschen. Yrkeslärarna har god kännedom om sina branscher och ger kontinuerlig 
information till eleverna.  

Elever som av olika skäl haft svårt att tillgodogöra sig utbildningen, till exempel på grund av en 
funktionsvariation, har fått studie- och yrkesvägledning som är anpassad efter deras behov. Den kontakten 
kommer oftast via EHT och lärare. 

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

Studie- och yrkesvägledningen finns tillgänglig för alla men det är de som aktivt söker upp hjälpen eller av 
mentor, elevhälsan eller skolledning blir hänvisade till SYV som får det främsta stödet.  Kompetensen om 
studie- och yrkesvägledningen finns tillgänglig på skolan men kan användas i högre utsträckning genom att på 
ett mer organiserat sätt gå ut i samtliga klasser. Samarbetet med lärarna kan utvecklas genom avstämning av 
vad eleverna får till sig av arbetsmarknad och arbetslivet. På ett yrkesförberedande program ser SYV:s uppdrag 
något annorlunda ut än på ett teoretiskt program. Yrkeslärarna har goda kunskaper om sina respektive yrken 
och branscher.  SYV:s uppdrag blir mer snävt då det nästan uteslutande handlar om  studievägledning och 
yrkeslärarna står för den största delen av det mer generella vägledningsuppdraget kring yrken och branscher. 

Eleverna får vid behov individuell studieplanering antingen genom att själv be om hjälpen eller på inrådan av 
vårdnadshavare, EHT och lärare. 

 SYV har goda kunskaper om vägledningsmodeller samt dess teorier. Svårigheten under detta läsår har varit att 
komma ut till klasserna. 

Slutsatser 

Ett aktivt deltagande av studie- och yrkesvägledare vid EHT arbetet finns men bör utvecklas genom att SYV 
fortsättningsvis deltar vid samtliga gemensamma EHT-tider för en bättre kontinuitet i kvalitetsarbetet.  

Även samverkan mellan yrkeslärare och SYV behöver utvecklas. SYV behöver få insyn i det vida uppdraget som 
yrkeslärarna ägnar sig åt för att på bästa sätt kunna komplettera med sin kompetens inom det snäva 
uppdraget.   

SYV behöver hitta vägar fram för att nå ut till så många elever som möjligt. SYV bör involveras i planering inför 
temadagar för att kunna utnyttja dessa tillfällen för att träffa eleverna i samlad grupp.  Detta är ett sätt att 
arbeta för att nå ut till alla såväl elever som lärare med lämplig information. 

SYV upplever att det är svårt att komma ut med information till samtliga elever. Detta arbete behöver 
utvecklas till nästa läsår. 

5. Sammanfattning och fokus framöver 
Läsåret 20/21 har varit ett märkligt men, resultatmässigt sett, positivt läsår. Vi har höjt våra resultat på flera 
håll, såsom högre betygssnitt, färre antal F samt minskad frånvaro.  

Vi har fortsatt utveckla verksamheten, men vissa tankar och idéer har inte varit möjliga att genomföra på 
grund pandemin. 
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Inför kommande läsår kommer vi fortsätta vårt arbete med att höja måluppfyllelsen och minska frånvaron. 
Genom att arbeta mer effektivt och mer strukturerat med vårt tvålärarskap, skapa en mer tillgänglig lärmiljö 
samt genom ökad ämnesintegrering kan vi lyckas med det. Vi ska också fortsätta vårt arbete med att höja 
närvaron bland eleverna samt fortsätta öka tryggheten och studieron bland eleverna. Vi vill också fortsätta vår 
goda  samverkan med branscher för att kunna fortsätta våra samarbeten på APL-platserna.  

Läsåret 20/21 var ett läsår där vi fick lära oss att ta snabba beslut, och att snabbt lägga om vår undervisning 
och planering. Vad vi kan se av våra resultat har detta inte påverkat elevernas måluppfyllelse, detta är nog 
mycket tack vare alla enastående lärares förmåga att ställa om och anpassa sin undervisning till de 
förutsättningar som råder. 

 

Covid-19-pandemin har således inte enbart inneburit negativa konsekvenser för skolan. Vi har naturligtvis 
saknat att ha våra kollegor och elever på skolan men vi har också märkt att vi klarar omfattande omställningar 
med knappa medel. Vi går stärkta ur denna prövning och kommer till och med att plocka in flera bitar av 
fjärrundervisningen när den ordinarie undervisningen förhoppningsvis återupptas till nästa läsår. Till exempel 
att låta allt material alltid även finnas digitalt för ökad tydlighet och tillgänglighet samt att behålla den täta 
kontakten mellan elev-lärare som uppstått i och med den ständiga uppkopplingen. 
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6. Grundfakta 

Om Praktiska 

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

Praktiska Gymnasiet Liljeholmen 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 Liljeholmen 

 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 

Bygg- och anläggningsprogrammet  Husbyggnad 9 8 12 

Bygg- och anläggningsprogrammet  Måleri 7 3 4 

EL- och energiprogrammet Installationselektriker 20 17 14 

Fordon - och transportprogrammet Personbilsmekaniker 21 7 9 

Handel- och administrationsprogrammet Butikssäljare 22 19 19 

Hotell- och turismprogrammet Konferensvärd 6 11 6 

Hantverksprogrammet - Övriga hantverk Hår och make-up stylist 18 12 22 

Hantverksprogrammet - Övriga hantverk Låssmed 8 11 15 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

Programinriktat val  Bygg- och anläggningsprogrammet 2 1 3 

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet 2 1 0 

Programinriktat val Fordon- och transportprogrammet 0 1 5 

Yrkesintroduktion Fodon- och transportprogrammet 8 9 3 

Programinriktat val Handel- och administrationsprogrammet 4 2 4 

Yrkesintroduktion Handel- och administrationsprogrammet 1 3 1 

Programinriktat val Hotell- och turismprogrammet 2 1 0 
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Yrkesintroduktion Hotell- och turismprogrammet 4 2 1 

Programinriktat val  Hantverksprogrammet 4 2 4 

Yrkesintroduktion  Hantverksprogrammet 6 1 1 

 

Socioekonomisk bakgrund*  

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 31% 33% 43% 

2020/2021 35% 34% 43% 

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

Personal 

På skolan finns det 38,5 heltidstjänster, av dessa undervisar 29,6. Av de undervisande lärarna är 15 
heltidstjänster yrkeslärare och 14,6 lärare i gymnasiegemensamma ämnen. 

Antal lärare per 100 elever:  12,7 lärare (378/29,6) 

53,3 % av yrkeslärarna är legitimerade, 33 % av yrkeslärarna har gått PiL-utbildningen. 

96,5 % av lärarna i de gymnasiegemensamma ämnena är legitimerade. 

 

Elevhälsan har under året bestått av 100 % specialpedagog, 100 % speciallärare, 80 %  skolsköterska, 60 % 
Studie- och yrkesvägledare och 100 % kurator. Skolan har även en elevvärd på 100 %, elevvärden har ett tätt 
samarbete med elevhälsan. 

 

Organisation och arbetsformer                                                                                                                                                            

Skolledningen består av rektor och två biträdande rektorer.  I övrigt har skolan en Fastighet- och IT-koordinator 
på 100 % samt en kontraktsadministratör på 60 %. 

Skolan har haft fem förstelärare som tillsammans med skolledning drivit skolans pedagogiska utveckling under 
läsåret. 

På skolan finns det sju arbetslag, arbetslagen är indelade efter programmen vi har på skolan. Alla 
gymnasiegemensamma ämneslärare tillhör något av programmens arbetslag. Varje arbetslag har en 
arbetslagsledare. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatsammanställningar 

 



Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Liljeholmen



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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