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1. Ledare – Rektor har ordet 

Läsåret 2020/21 
 
Under läsåret 20/21 fick skolor runt om i hela världen tackla ännu ett pandemiår, så även vi 
på Praktiska Malmö City. Distansundervisningen har varit tuff för många av våra elever som 
inte alltid har de bästa förutsättningarna hemifrån men dessa ungdomar har också påvisat en 
motståndskraft som genomsyrar hela vår verksamhet. AMBITION, KRAFT OCH GLÖD är 
ledord vi lever upp till! Det stora engagemanget och vårt uppdrag som skola att bedriva en 
hållbar utbildning, stötta, motivera och leda våra elever hade inte varit möjligt utan våra 
pedagoger och personal, som var och en har haft en viktig och avgörande roll för eleverna.  
 
Våra utbildningar och den fina gemenskapen som finns på vår skola är också något vi är 
stolta över. I våra korridorer hörs och pratas ett 10-tal språk där APL-erfarenheter, 
fritidsintressen och skoluppgifter ständigt delas mellan personal och elever. Lärarlagen, 
elevhälsan och övrig personal investerar i och värdesätter en god och nära relation med 
eleverna och vårdnadshavare eftersom vi vet att ju fler vi är som stöttar, driver och 
uppmuntrar desto högre chans har vi att lyckas med hög, och högre, måluppfyllelse.  
 
Trots fantastiska elevprestationer och det enorma engagemanget från personalen så har 
även vår verksamhet haft sina utmaningar. Skolan har haft två olika rektorer under läsåret 
och en tredje är på plats läsåret 21/22. Flera medarbetare har lämnat och nya har tillkommit 
med ambitiös och kraftfull kompetens till verksamheten. Ett elevhälsoteam tillsattes sent på 
läsåret vilket inför det kommande läsåret skapar bättre förutsättningar för ett hälsofrämjande 
och förebyggande elevhälsoarbete. Tillsammans ser vi ljust på framtiden där vi stöttar våra 
elever för en givande och lärorik gymnasietid hos oss på Praktiska Malmö City. Under läsåret 
uppnådde våra elever en högskolebehörighet på hela 40%, vilket tyder på att eleverna har 
upplevt sina utbildningar som värdefulla och inspirerats till en mängd olika vidareutbildningar.  

  
Det som vi tar med oss till det kommande läsåret är att våra utbildningar och elever är 
värdefulla för oss och samhället i stort. Vi vill försäkra oss om att dessa ungdomar får med sig 
verktyg och kunskaper som är värdefulla livet ut. Det gångna pandemiåret uppmärksammade 
utmaningar i hela samhället, inte minst inom sjukvården, där våra utbildningar och elever har 
en viktig samhällsfunktion att fylla. Våra elever är mer än bara elever. Våra elever är någons 
framtida kollega och detta värnar vi om genom att vara goda förebilder, ha ett professionellt 
förhållningssätt och en arbetskultur som motiverar och engagerar våra elever bortom skolan. 
Att gå på Praktiska Malmö City är verkligen att med AMBITION, KRAFT och GLÖD lära för 
livet. 
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2. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 
Inom Praktiska gymnasiet 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 

. 
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Aktiv resursfördelning 
- Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och 

behov.  
 
 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 
genomförs är: 
 
- en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika 

delar av utbildningen 
- en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag 

till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering 
- två undervisningsutvärderingar (november och april) där eleverna får möjlighet att ge sin 

bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen 
 
I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven. 
Syftet är att skapa underlag för att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och 
examensmålen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl 
avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i denna 
kvalitetsrapport.  
 
Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 
kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot 
högre måluppfyllelse nästa läsår. 
 

Lokal utvecklingsorganisation 
På enhetsnivå genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika 
processer som tillsammans bidrar till verksamhetens kvalitet. Exempel på sådana processer 
är arbetet för ökad närvaro, undervisning, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande 
arbete samt det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Fyra gånger om året genomför rektor och 
personal 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 sen 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 och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2021   
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Andel elever med grundläggande behörighet – avgångselever 2021 

Detta läsår har 41 % av avgångseleverna blivit behöriga till högskola och universitet. Framför 
allt är det elever på HA (59%) och BF (56%) som sticker ut positivt, men även eleverna på IN  
(40%) och VO (38%)  har en hög andel elever som blivit behöriga för högskolestudier. På VO 
blev 38% behöriga att studera vidare på högskola/universitet och på VF 15%. 
 

Samtliga elever  

 
 

 
 
Nationella provbetyg – samtliga elever på nationella program läsåret 2019-2020  

Vi har inte genomfört några nationella prov detta läsår, då Skolverket ställde in proven pga. Covid-19. 
Det finns därmed ingen statistik att visa för detta läsår. 

 

Elever på introduktionsprogram 
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Resultatet för introduktionsprogrammen har förbättrats jämfört med föregående läsår. 
Andelen elever med icke godkända betyg har minskat från 61 till 53 %. För eleverna på 
programinriktat val, IMV har det dock gått sämre. Som diagrammet ovan visar har andelen F 
ökat till 34 % jämfört med 17 % föregående år. Den största anledningen anser vi vara de 
brister i organisation och rutiner som vi har uppmärksammat inom introduktionsprogrammen 
och som kommer vara ett prioriterat utvecklingsområde kommande läsår.  
 
Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av 
huvudmannen under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och 
redovisas därefter i en separat bilaga. 
 

Normer och värden 

 
Av diagrammen ovan framgår att majoriteten av eleverna känner sig trygga i skolan. Sedan 
föregående läsår har andelen elever som uppger att de känner sig trygga ökat från 71 till 83 
%. Framför allt är det flickorna som står för den ökningen. Men även pojkarna känner sig 
tryggare, även om den ökningen är mindre än flickornas.  
 
När det gäller elevernas upplevelse av att de behandlar varandra väl på skolan ser vi en tydlig 
ökning från 55 till 66 %. Ökningen återfinns hos både flickor och pojkar även om flickorna i 
lägre grad än pojkarna anser att eleverna behandlar varandra väl på skolan – 65% jämfört 
med pojkarnas 73 %.    
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten  
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 
 
Organisering av undervisningen 
 
Då läsåret präglats av pandemin har undervisningen organiserats så att eleverna omväxlande 
varit inne på skolan och på distans. Detta för att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och bidra till minskad smittspridning. Schemat har i möjligaste mån 
anpassats utifrån lärares och elevers behov. För att utveckla undervisningen gör alla lärare 
en terminsplanering i en gemensam mall så att undervisningen tydligt utgår från ämnesplaner 
och kursplanernas centrala innehåll. Vid behov har förstelärarna som uppdrag att handleda 
på individnivå så att undervisningens struktur och kvalitet säkerställs. Därutöver genomförs 
två gånger per år en undervisningsutvärdering där eleverna får bedöma undervisningen och 
som lärarna sen har som grund för individuell utveckling av sin undervisning. Mentorslagen 
består av både yrkeslärare och gg-lärare för att bidra till samverkan över kurs- och 
ämnesgränser. 
 
 
Utvärdering av undervisningen  
Detta år har vi arbetat mycket med att skapa en samsyn kring ordningsreglerna vilket 
inneburit att det blivit en lugnare studiemiljö. Ändå är det bara 65% av eleverna som i 
elevenkäten (januari 2021) uppger att de har en bra studiemiljö. Så detta är ett arbete vi 
kommer att fortsätta med. Delvis kan det förhållandevis låga resultatet förklaras av att EHT 
inte varit fulltaligt under läsåret och kunnat ge det stöd till lärare och elever som hade 
behövts.  
 
Undervisningen är generellt sett bra, även om förbättringar alltid kan göras. I elevenkäten 
uppger 76 % av eleverna att de har kunniga lärare som bedriver en varierad undervisning och 
77 % anser att de är nöjda med undervisningen och kan få extra utmaningar om de behöver. 
Givetvis finns skillnader mellan olika lärare vilket bland annat framkommer i de 
undervisningsutvärderingar som genomförts under året. Efter den utvärdering som gjordes i 
november 2020 satte förstelärarna samman grupper av lärare som fick auskultera hos 
varandra med syfte att bidra till ett kollegialt lärande och förändring av undervisningen. 
 
Att förbättra undervisningens kvalitet är ett pågående utvecklingsområde inom ramen för 
Samverkan för Bästa skola som vi sedan 2 år arbetar med tillsammans med Skolverket och 
Karlstads universitet. Detta läsår har vi bland annat arbetat med att strukturera 
undervisningen bättre genom att alla lärare fått planera ett arbetsområde utifrån en 
gemensam mall. Förstelärarna har därefter kunnat ge individuell stöttning vid behov. 
Dessutom har fokus legat på att synliggöra examensmålen. Dels att de ska finnas med som 
en del i terminsplaneringen men också i det tema- arbete som genomförs med eleverna i åk 
1. Att bidra till helhet i utbildningen genom att utgå från examensmålen är ett kontinuerligt 
arbete som vi kommer att fortsätta med.   
 
Vi har även arbetat med att utveckla det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet vilket vi 
tolkar är en av anledningarna till att många av eleverna är mycket nöjda med det stöd de får i 
undervisningen. I elevenkäten svarade 80% att de tycker att de kan få stöd och hjälp om de 
behöver det. Överlag visar lärarna ett stort engagemang och en vilja att stötta sina elever 
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vilket är en god grund för fortsatt utvecklingsarbete. Eleverna har också tillgång till Studioteket 
två gånger i veckan där de kan få hjälp med läxor och arbete som de ligger efter med. Under 
vårterminen skedde det digitalt vilket gjorde att eleverna inte dök upp i samma utsträckning 
som när det genomförs fysiskt på plats. En annan åtgärd som bidragit till bättre undervisning 
och förbättrade möjligheter till måluppfyllelse är vårt arbete med EWS (Early Warning 
System). Vi har tillsammans gått igenom eleverna på gruppnivå för att identifiera vilka elever 
och i vilka kurser vi behöver sätta in stöd. EWS-arbetet har inneburit att lärarna, och inte 
minst mentorerna, får en bättre överblick över elevernas behov och kan sätta in rätt stöd i rätt 
tid för att de ska klara sina kurser.  

 
Slutsatser 
På Praktiska Malmö City har vi engagerade lärare som vill elevernas bästa och gör allt för att 
stötta dem att nå sina mål. Det är vår främsta styrka som vi ska bygga vidare på. Eftersom 
undervisningen är vårt kärnuppdrag kommer det alltid att ligga i fokus vår vårt 
utvecklingsarbete på skolan. Till nästa läsår behöver vi samverka bättre med elevhälsan och 
utveckla strukturen kring hur lärarna arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd. Vi 
behöver också öka samverkan mellan yrkeslärare och gg-lärare för att utbildningen i högre 
grad ska vara inriktad mot examensmålen. Ett sätt att göra det är att arbeta mer 
ämnesövergripande och se till att elevernas program synliggörs i alla kurser och ämnen i 
högre grad för att bidra till helhet och motivation för eleverna. Detta arbete kommer att vara 
en del av utvecklingsarbetet kommande läsår.  
 

Introduktionsprogram (IM) 
Organisering av introduktionsprogram 
För elever på yrkesintroduktion, IMY, anordnas möten en gång per termin, i augusti och 
januari, då vi går igenom deras studieplaner och reviderar vid behov. Elever på 
programinriktat val, IMV, läser sina grundskolekurser parallellt med de nationella kurserna. 
Alla elever ges förutsättningar att läsa sina grundskolekurser i åk 1, oavsett hur många kurser 
de behöver läsa.  

 
Utvärdering av introduktionsprogram 
Tyvärr kan vi konstatera att vårt arbete med introduktionsprogrammen inte håller den kvalitet 
som vore önskvärt. Andelen elever som inte klarar sina mål är alldeles för hög. Det har 
minskat något på IMY och ökat för IMV, vilket indikerar att vi behöver ta krafttag för att kunna 
ge eleverna de förutsättningar de behöver för att nå sina mål. Flertalet elever på IMY väljer att 
gå mot behörighet. Läsåret 20/21 var det fler som nådde behörighet jämfört med föregående 
år, men inte i den utsträckning som vi hade hoppats. På IMV har brister i organisation och 
schemaläggning bidragit till att få elever når sina mål. Flera elever i åk 2 och 3 har ännu inte 
nått målen för sina grundskolekurser. Lå 20/21 tog vi in 50 elever på IMV varav 20 elever 
ännu inte klarat sina kurser. Vidare är det tydligt att vi behöver kompetensutveckla personalen 
så att de i högre utsträckning har kunskaper om introduktionsprogrammen och på vilket sätt 
de behöver bemöta och arbeta med elevernas behov för att de ska nå sina respektive mål. 
Inte minst gäller det mentorerna som i högre utsträckning behöver följa upp elevernas 
studieplaner, närvaro etc.   
 
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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Slutsatser 
Det är tydligt att introduktionsprogrammen inte fungerar fullt ut. Framför allt är det 
organisationen kring och rutinerna för elevernas utbildning som behöver utvecklas. Men 
också kompetensutveckling hos personalen. Kommande läsår kommer vi att ha 
introduktionsprogrammen som ett prioriterat utvecklingsområde.  
 

Bedömning och betygsättning 
Organisering av bedömning och betygsättning 
Pandemin har gjort att den sambedömning som planerats inte kunnat genomföras på det sätt 
som varit tänkt. Bedömning och betygssättning har inte kunnat genomföras så strukturerat 
som planerats. För att stötta lärare har EHT kunnat ge stöd i vissa bedömningsfrågor. 
Förstelärare har också gett individuell handledning till lärarna utifrån behov. En workshop har 
genomförts i syfte att skapa en samsyn kring bedömningsfrågor och medverka till större 
likvärdighet.  

 
Utvärdering av bedömning och betygsättning  
Bedömning och betygssättning är ett av de områden som identifierats som ett 
utvecklingsområde i vårt fleråriga arbete med Skolverket och Samverkan för Bästa skola. 
Något som vi arbetat med detta läsår är att använda våra digitala plattformar bättre för 
summativ och formativ bedömning. Den summativa bedömningen görs i Schoolsoft och den 
formativa i Classroom. Utvecklingsarbetet har lett till att allt fler elever hittar informationen om 
hur de ligger till i sina kurser och – i bästa fall – vad de behöver göra för att nå längre i sin 
kunskapsutveckling. Fortfarande kan vi se att det finns skillnader på program- och individnivå 
när det gäller bedömning och betygssättning, och som vi behöver jobba vidare med för att 
öka likvärdigheten och rättssäkerheten. Statistik har exempelvis visat att eleverna på vissa 
program i högre grad når målen i sina gg-kurser än i sina yrkeskurser, vilket sticker ut mot 
vad som är vanligt inom yrkesgymnasiet och som kräver en djupare analys av orsakerna. På 
grund av pandemin genomfördes inga nationella prov under året varför någon sådan analys 
av skillnader mellan provbetyg och kursbetyg inte har kunnat göras detta läsår.  
 
Slutsatser  
Betyg och bedömning kommer att vara ett fortsatt utvecklingsområde nästa läsår. Vi kan 
konstatera att vi kommit en bit på väg men att det fortfarande finns mycket att jobba med för 
att bedömning och betygssättning ska bli likvärdig och rättssäker på skolan. För att lyckas 
med detta behöver vi se över hur samverkan kan öka i bedömningsfrågor, organisera för 
detta, och också kompetensutveckla personalen kring likvärdig bedömning. Mer tid behöver 
ägnas åt att analysera skillnader i betygssättning mellan olika program och kurser så att 
orsaker till skillnaderna kommer fram och kan åtgärdas. En styrka att bygga på er 
personalens vilja och motivation att utvecklas inom området. 
 

Elevhälsoarbete 
Organisering av elevhälsoarbetet 
En elevhälsoutvecklare/specialpedagog anställdes i slutet av höstterminen -20 efter att flera i 
elevhälsoteamet slutat. Hennes uppgift var att utveckla och organisera elevhälsoarbetet. I 
januari tillkom en speciallärare på 100% och i april en kurator på 70%. Under vårterminen -21 
har elevhälsan varit på plats i skolan i den omfattning som varit tillsatt. Tillgång till medicinsk 
respektive psykologisk kompetens har funnits på huvudmannanivå att tillgå vid behov. Arbetet 
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har främst varit åtgärdande utifrån de resurser som funnits att tillgå. Elevcoacherna har med 
handledning av EHT fått ett utökat uppdrag att stödja elever i behov.  
Elevhälsans organisation och arbete kommer att vara ett fokusområde kommande läsår.   

 
 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  
Tillgången till elevhälsans kompetenser har tyvärr inte varit tillräcklig för de behov som finns 
på skolan detta läsår. Dock har både lärare, speciallärare och kurator arbetat hårt för att ge 
stöd till de elever som behövt det. I detta har bland annat ingått att stödja elever som inte 
klarat av fjärrundervisningen. De har då bjudits in till skolan för att få stöd av lärarna. De har 
också haft en coach knuten till sig som kunnat ge individuellt stöd. Elevhälsan har även 
arbetat med att stötta mentorer genom att diskutera elevens behov och tydliggöra 
elevhälsoprocessen. 
 
Glädjande nog kan vi se att examensgraden har ökat från 75 till 80%, mycket på grund av 
lärares och mentorers engagerade arbete. I mitten av vårterminen introducerades EWS (Early 
Warning System), vilket gav en överblick över vilka elever som riskerade att inte bli godkända 
i kurserna och där vi behövde sätta in insatser. Resultatet blev bland annat ett ökat 
samarbete kring dessa elever och en ökad måluppfyllelse i engelska. Mer arbete behöver 
göras här, bland annat i matematik där alltför många elever inte når godkända resultat. 
 
Vi har haft tillgång till skolpsykolog som handlett personal vid tre tillfällen för att öka 
kunskapen kring NPF-diagnoser och hur dessa kan yttra sig i en skolmiljö. Arbetet med extra 
anpassningar och särskilt stöd är ett fortsatt utvecklingsområde för verksamheten där lärarna 
kommer att handledas av specialpedagog det kommande läsåret.  

 
Elevhälsoteamets primära fokus under vårterminen har varit att införa rutiner och strukturer 
för personalen, så att elever i behov av stöd ska uppmärksammas och utredas skyndsamt, då 
detta arbete uteblev under höstterminen 2020. Elevcoacherna på skolan har också blivit mer 
inkluderade i EHT:s arbete och fått handledning en gång i veckan för att mer effektivt kunna 
stötta lärarna i klassrummet. Tyvärr har det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inte fått 
lika stort utrymme, men förutsättningarna för ett utökat sådant arbete i detta avseende är 
betydligt bättre under 21/22.  
Närvaron har under året legat kring 70%, vilket vi behöver förbättra med närvarofrämjande 
insatser som planeras till kommande läsår, då pandemin förhoppningsvis är över. Vi ser 
också att vi är på god väg att lyckas med det främjande arbetet då tryggheten enligt resultatet 
av elevenkäten ökat från 71 till 83%.  

 
Slutsatser  
Vi kan konstatera att elevhälsan, trots att den inte varit fulltalig, tillsammans med personalen 
lyckats förhållandevis väl med att ge stöd till eleverna. Till nästa år ska elevhälsans funktioner 
utökas så att de motsvarar de behov som finns på skolan. Under vårterminen har elevhälsan 
blivit mer synlig för personalen i sina processer då lärarna på ett mer strukturerat sätt fått stöd 
i hur de ska arbeta med elevgruppen. Vi ser också behov av att ge mer handledning kring 
extra anpassningar och hur man arbetar med det i undervisningen. Ambitionen är att nästa 
läsår kunna arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande för att minska det åtgärdande 
arbetet. Kommunikationen mellan elevhälsoteamet och lärarna har förbättrats men här kan 
ytterligare arbete göras. EWS-samtalen kommer att ledas av elevhälsan i syfte att 
diskussionerna leder till utveckling av arbetet i klassrummet snarare än hamnar på 
individnivå.  
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Arbetsplatsförlagt lärande 
Organisering av APL 
Varje program ansvarar på rektors uppdrag för att anskaffa och säkerställa APL-platser för 
eleverna. På BF och VO får vi platser tilldelade av Malmö stad respektive Omsorgscollege 
medan lärarna på HA och VF ordnar och kvalitetssäkrar sina egna APL-platser. 
Undervisningen sker blockvis på så sätt att eleverna i åk 1 och 2 är ute på APL två dagar i 
veckan och i åk 3 tre dagar i veckan. Lärarna ansvarar för att välja ut vilka moment som ska 
ingå i APL vilket därefter beslutas av rektor. På skolan verkar vi för att eleverna ska få en 
helhet i sin utbildning vilket innebär att det som gås igenom i den skolförlagda delen tränas på 
APL, där erfarenheterna sen återförs och bearbetas när eleverna kommer tillbaka till skolan. 
Många av våra handledare har gått Skolverkets handledarutbildning och i annat fall 
rekommenderas de att gå den för att säkerställa att de har tillräcklig kompetens för sitt 
uppdrag. Två gånger per år genomförs programråd tillsammans med branschen. Ambitionen 
är även att elever ska medverka vid dessa möten.   

 
Utvärdering av APL 
Trots pandemin har de flesta elever kunnat få APL. I de fall eleverna inte tagits emot, 
exempelvis på vissa förskolor, har de fått uppgifter att arbeta med i skolan. Dessa har under 
pandemin genomförts hemma och undervisningen har då varit digital. Det har också vid 
behov varit möjligt att ta in grupper av elever till skolan för undervisning. Fjärrundervisningen 
har på många sätt präglat det här läsåret och även våra tre-partssamtal har ofta genomförts 
via länk, vilket har fungerat bra i de flesta fall. Det har ibland varit svårt för eleverna att ta till 
sig fjärrundervisningen och i sådana fall har EHT varit ett stort stöd när det gäller att anpassa 
undervisningen utifrån grupper och enskilda elevers behov.  
 
Vårt främsta utvecklingsområde är ämnesintegrering och infärgning, dvs. att utveckla 
undervisningen så att eleverna upplever utbildningen som en helhet. Försök har gjorts under 
läsåret, bland annat med svenska och yrkesämne där eleverna fått arbeta med yrkesbegrepp, 
skriva CV etc. Men detta är ett tydligt och prioriterat utvecklingsområde för oss. Likaså 
behöver vi arbeta för att vässa vår organisation kring APL för att underlätta hanteringen kring 
anskaffning, kvalitetssäkring och bedömning av APL. I elevenkäten blev resultatet sämre vad 
gäller APL jämfört med föregående år. Nöjdheten med APL hade minskat 4 procentenheter till 
71 % och elevernas upplevelse av handledarnas förmåga att förklara och ge instruktioner 
hade minskat med 12 procentenheter till 69 procent. Även tryggheten på APL har blivit sämre, 
77 procent vilket innebär en minskning med 5 procentenheter jämfört med föregående läsår.  
Utvecklingen av APL är något vi kontinuerligt arbetar med och där vi tillsatt en ansvarig 
person för kommande läsår. På grund av pandemin har vi inte kunnat genomföra några 
studiebesök. Men fackförbunden har gjort digitala besök på skolan. Vi har också genomfört 
en Framtidsdag där branschen presenterat sig och berättat om vilka förväntningar som finns 
på eleverna när de kommer ut och arbetar. Trots pandemin har samtliga program genomfört 
var sitt programråd där deltagandet varit gott.  
 
Slutsatser 
Trots pandemin kan vi konstatera att APL ändå fungerat tillfredsställande. Detta tack vare att 
många kontakter med handledare och branscher kunnat ske digitalt och att vi kunnat plocka 
in elever till skolan när de till exempel inte kunnat studera hemma eller behövt extra hjälp. 
Dock behöver vi fortsätta förbättra strukturen och rutinerna kring APL. Exempelvis rutiner 
kring dokumentation och uppföljning av elevernas lärande. Vi behöver också skapa en bättre 
samsyn kring hur APL och skolförlagd utbildning tillsammans skapar en helhet, vilket innebär 
att yrkeslärare och gg-lärare behöver samverka mer. I detta ligger att verka för en ökad 
digitalisering där till exempelvis handledarna blir inbjudna till elevernas Classroom för APL. 
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Detta är några av de delar vi kommer att jobba med nästa läsår. Därutöver kommer vi att 
arbeta för att involvera branschen mer i vår verksamhet. 

Studie- och yrkesvägledning 
Organisering av studie- och yrkesvägledningen 
 
På skolan finns en utbildad studie- och yrkesvägledare anställd på 40%. I arbetet ingår att 
vägleda eleverna på gruppnivå liksom att ge enskild vägledning utifrån behov. Likaså ingår att 
stötta lärarna i det generella vägledningsuppdraget som genomförs inom ramen för ordinarie 
undervisning och på mentorstid. Syv har blivit inbjuden till EWS-möten där det behövts 
perspektivvidgande kunskap och alternativa lösningar kring vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att förbättra elevernas förutsättningar att nå målen.  
 

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   
Studie- och yrkesvägledningen fungerar förhållandevis väl på skolan, trots de utmaningar 
som pandemin medfört. Under läsåret har syven gått ut i samtliga årskurser och program med 
uppläggen ”Tiden på gymnasiet”, ”Den individuella studieplanen” och ”Tiden efter gymnasiet”.  
Fjärrundervisningen har dock inneburit att syv:ens tid tillsammans med elevgrupper har 
begränsats och en del av vägledningen har fått genomföras digitalt, både på grupp- och 
individnivå.  Det kan vara en av anledningarna till att elevernas nöjdhet med studie- och 
yrkesvägledningen minskat med 4 procentenheter till 75% jämfört med föregående läsår. Då 
syven varit länge på skolan finns en väl upparbetad samverkan med personalen där de bland 
annat kan få stöd kring kontakter och möten med representanter för arbetsliv och utbildning 
som kan göra studiebesök på skolan. Sådana tillfällen finns inlagda för samtliga årskurser i 
skolans syv-plan, men har på grund av pandemin fått begränsas detta läsår.   
  
 
Slutsatser 
 
Arbetet har förlöpt väl i enlighet med den beslutade syv-planen. Dock har pandemin satt 
käppar i hjulet och en del av de planerade studiebesöken har fått ställas in. Likaså har mycket 
av vägledningen fått ske digitalt vilket inte alltid varit optimalt. Förhoppningsvis kommer 
fjärrundervisningen att upphöra kommande läsår och elever och personal får bättre tillgång till 
möten på plats tillsammans med syven. Ett utvecklingsområde som framkommit är förbättrat 
samarbete och gemensam planering för de tillfällen när syv kommer ut i klasserna samt i 
samband med föräldramöten och utvecklingssamtal. Syv-planen för 21/22 innehåller dessa 
utvecklingsområden.  
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5. Sammanfattning och fokus framöver 
 
Skolan har, trots pandemin och andra svårigheter detta läsår, på det hela taget utvecklats till 
en bättre verksamhet då bland annat eleverna ger många positiva svar i de olika enkäter som 
genomförts under året. Elevenkäten visar till exempel att trivsel, rekommendationsgrad och 
trygghet har förbättrats jämfört med föregående år. Samtidigt har elevernas upplevelse av 
studiemiljö och arbetsro blivit sämre. Vi kan konstatera att det finns utvecklingsbehov inom de 
flesta områden där introduktionsprogrammen, APL och betyg och bedömning sticker ut 
särskilt. Vi kommer också att fortsätta det utvecklingsarbete som inletts tillsammans med 
Skolverket och Karlstad universitet.  
 
Fokus behöver dessutom läggas på att skapa en organisation där strukturer och rutiner bidrar 
till elevernas och lärarnas arbete med att höja måluppfyllelsen. Det kan handla om att skapa 
ett schema som bättre utgår från elevernas behov, rutiner för att följa upp studieplaner, att 
arbeta med sambedömning eller att skapa möjligheter till utveckling genom kollegialt lärande. 
En viktig aspekt är också arbetet med kulturen där Ambition, Kraft och Glöd ska genomsyra 
verksamheten och bidra till att alla trivs och gör sitt yttersta för att nå målet att samtliga elever 
ska nå en examen. 
 
Arbetet med att få elevhälsan mer involverad i det dagliga arbetet är också ett viktigt 
utvecklingsområde där vi kommit en bit på väg men där vi ännu inte nått riktigt ända fram. 
Elevhälsans personal ska ex. handleda lärarna i deras dagliga möten med elever och på så 
sätt öka det förebyggande elevhälsoarbetet. Elevhälsan ska också vara mer delaktig i 
undervisningssituationer och driva arbetet med EWS:en. 
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6. Grundfakta 

Om Praktiska  
Huvudman för Praktiska Gymnasiet Malmö City är Praktiska Sverige AB, som är en del av 
AcadeMedia.  
Praktiska Gymnasiet Malmö City 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 Malmö City  

 
Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 
1 

År 
2 

År 
3 

BA PLA 1 2 6 

BF PED 9 10 21 

HA HAN 14 10 19 

IN SVE 2 1 6 

VF FAS 0 2 2 

VF VVS 12 14 13 

VO  9 16 15 

Introduktionsprogram Inriktning År 
1 

År 
2 

År 
3 

IMV BA, BF, HA, IN, VF, VO 44 15 1 

IMY VF, BA, HA 12 3 2 
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     Socioekonomisk bakgrund* 
 

Läsår Andel flickor Andel högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk 
bakgrund 

2019/2020 52% 19% 78% 

2020/2021 46% 23% 79% 

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

Skolan har 13 yrkeslärare och 8 gg-lärare varav 7 är behöriga.   
Av de 13 yrkeslärarna har 9 lärarbehörighet eller har genomgått den interna pedagogiska 
utbildningen, PiL-utbildningen.  

 
Elevhälsan består av specialpedagog, skolsköterska, skolkurator samt skolpsykolog. 
Elevhälsan leds av rektor. Under läsåret har också elevassistenter/coacher varit anställda. 
Därutöver har skolan en studie- och yrkesvalslärare, en skolvärd samt en administratör. På 
skolan har vi dessutom 3 anställda som stöttar eleverna i matematiken.  
 
 

 
 Organisation och arbetsformer   

Skolan leds av en rektor som till sin hjälp har en biträdande rektor och fyra förstelärare. Varje 
förstelärare leder var sitt arbetslag. En förstelärare arbetar framför allt med utveckling av 
elevhälsan. Övriga tre förstelärare har fokusområdena APL, betyg och bedömning samt 
Lektionsdesign som också är utvecklingsområden i arbetsplanen. Personalen är indelad i 
lärteam som under läsåret arbetar med de olika fokusområdena.   
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Bilagor 
Bilaga 1. Resultatsammanställningar 

 



Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Malmö City



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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