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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/2021 

 

Då är ännu ett läsår med pandemi till ända. Undervisning på distans har inte varit något som 
passat våra elever på Praktiska. Många har frestats att göra andra saker i stället för att delta 
i distansundervisningen. Många av våra elever har arbetat i vården, vilket i och för sig varit 
en nyttig samhällsinsats, men det har påverkat studieresultaten negativt.  

Årets utvecklingsområden har varit: 

• Studieresultat - Fler elever ska ta examen, Antalet F ska minska, Större andel högre 
betyg. 

• Närvaro - Närvaron ska öka, Avhoppen ska minska. 
• Attraktiv skola - Vi ska vara det självklara valet för de elever som vill bli 

anställningsbara inom sina valda yrkesområden. Vi ska attrahera de motiverade 
eleverna och de bästa lärarna. Vi ska vara fortsatt bra på att ta hand även om 
introduktionselever och stötta dem fram till examen och anställning. 

Vi har kommit en bra bit inom alla utvecklingsområden, men samtliga kommer att löpa på 
även under nästa läsår då vi förhoppningsvis kan arbeta med dem på plats i skolan.  

Under det gångna året har vi haft skolinspektion avseende elevernas reella möjlighet att läsa 
kurser för grundläggande behörighet till högskola. Skolinspektionen fann inget att anmärka 
på. Vi ingick även i urvalet för inspektion för lovskola, men vi har inte erbjudit lovskola under 
sommarlovet så den inspektionen uteblev.  

Däremot hade vi lovskola under påsklovet. Många passade då på att arbeta ikapp för att 
kunna komma tillbaka i normal skolgång efter påsk. Från påsklov och fram till sommarlovet 
har alla arbetat intensivt med att ge möjlighet för så bra resultat som möjligt. Alla lärare har 
erbjudit stödundervisning och extralektioner för att eleverna ska hinna ta igen det som 
missats.  

Även socialt har skolåret präglats av pandemin. De nya ettorna hann inte riktigt hitta sina 
positioner i den sociala kontexten i sina klasser innan distansperioden började. Detta 
resulterade i att det var ovanligt mycket spänningar och drama i klasserna efter återgången 
till skolförlagd undervisning efter påsk.  
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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. 
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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 skolan genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika processer som 
tillsammans bidrar till verksamhetens kvalitet. Vid läsårsstart presenteras skolans lokala arbetsplan. 
Förstelärarna har sedan som uppdrag att under läsåret driva utvecklingsarbetet kring de fastställda 
utvecklingsområdena. Exempel på sådana processer är arbetet med Närvarolyftet, Lektionsdesign, 
uppföljning av studieresultat, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete samt det 
arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Varje vecka har de olika programmen programmöten där närvaro, 
studieresultat och utvecklingsområden följs upp utifrån en fastställd dagordning. 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 i personalgruppen samt 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 är 84% 
● GBP avgångsbetyg är 12,3 % 
● Andel med grundläggande behörighet till högskola är 6,9% 
● Andel som fått anställning 48% 
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Andelen med gymnasieexamen är 84%, vilket är lägre än föregående år. Andelen flickor som tar 
studentexamen är betydligt lägre än tidigare. Det genomsnittliga betygsvärdet är 12,3. Föregående år 
låg värdet på 13,9 och riksgenomsnittet ligger på 14,4. Den grundläggande behörigheten till högskola 
är i år 6,9%. 

Av skolans 75 avgångselever så har 36 fått arbete och 10 planerar studera vidare direkt. Andelen 
som fått arbete är lägre än tidigare år, troligen till största delen beroende på pandemin.  

 

Samtliga elever  

● Betygsfördelning är i väldigt hög grad likvärdig med föregående år. Mer än var tredje betyg 
som sätts är betyget E. Det finns en liten nedgång i andelen med betyget F. Pojkarna har i år 
fått en mindre andel F och en högre andel E (från ca 30% till 40%). 

 

 

 
● De nationella proven har i år endast använts som bedömningsstöd och ingen officiell statistik 

har förts.  
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Elever på introduktionsprogram 

 

 

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 

● Andel elever, (% 7-10) som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra 
sätt var läsåret 19/20 65%, i år är andelen 71%.  

● Andel elever (% 7-10) som upplever sig trygga i skolan var läsåret 19/20 80%, i år är andelen 
88%.  

Andelen elever som upplever att det blir behandlade på ett bra sätt och andelen elever som upplever 
sig trygga i skolan har ökat i relation till föregående läsår.  Ökningen är positiv, men eftersom eleverna 
under läsåret delvis har haft distansundervisning och därmed inte varit i skolan är det vanskligt att 
lägga alltför stor vikt vid ökningen.  
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

Det underlag som finns att tillgå för denna utvärdering är tidigare redovisade betygsresultat, 
undervisningsutvärdering 2020 (UU), likabehandling- och värdegrundsenkät 2020 (LOV) samt skolans 
interna utvärderingar och diskussioner, se bifogade resultatsammanställning och enkätresultat.  

Rektorn organiserar arbetet med att planera och genomföra undervisningen i samband med att 
tjänstefördelningen görs. Hon arbetar efter att ge alla kurser lika mycket tid i korrelation till poäng, en 
kurs på 100 p har mellan 90-100 timmar schemalagt. I schemaläggning undviker man i största möjliga 
mån att eleverna ska ha långa håltimmar. Det finns även en stor öppenhet för att utforma individuella 
scheman vid behov. Det finns olika plattformar där kollegiet träffas och har möjlighet att diskutera 
pedagogiska frågor och samverka kring undervisningen. Utöver gemensamma morgonmöten och 
veckovisa möten där PiA, Pedagogiskt inre Arbete, bedrivs har vi mentorslagsmöte varje vecka och 
återkommande ämnesträffar. Skolan arbetar med värdegrundsorden i fokus och har ett kontinuerligt 
arbete med värdegrunden, även om det under innevarande läsår inte har varit ett fokusområde. I 
samband med Lovenkäten diskuterade samtliga mentorer skolans värdegrund med skolans eget 
utarbetade spindelnät som utgångspunkt. Resultatet på Lovenkäten och medarbetarenkäten 
diskuterades vid ett APT möte och resultatet på Lovenkäten redovisades även för eleverna och 
diskuterades med dem.  

 

Utvärdering av undervisningen  

Läsåret 20/21 har i stor utsträckning präglats av rådande pandemi och distansundervisning. Vid 
läsårets start, då vi fortfarande bedrev undervisning på plats arbetade vi med boken Lektionsdesign 
av Helena Wallberg med fokus på att skapa en gemensam undervisningsstruktur. Kollegiet 
genomförde även webbkursen Lektionsdesign på Academedia Academy. I samband med detta 
utarbetades en gemensam “magisk trea”. Samtliga pedagoger ska inför varje lektion skriva upp en 
lektionsplanering på tavlan, där tider, lektionsinnehåll samt syfte och mål ska redovisas. Under 
lektionens första fem minuter ska närvaro tas, på ett aktivt sätt så att de elever som är närvarande 
känner att de blir sedda. Mentorer ska skyndsamt kontakta de elever som inte är närvarande. Under 
läsåret har det även arbetats med att implementera att eleverna ska göra en veckoplanering då vi har 
uppmärksammat att flertalet av våra elever behöver lära sig att lära och är i stort behov av stöd när 
det kommer till att strukturera upp sina studier.  

Arbetsro har under flera år varit en fråga som legat lågt i Lovenkäten. 63% i årets undersökning, vilket 
är nedåt jämfört med 66% föregående år. Hur studieron uppfattas skiljer sig ganska mycket mellan 
olika elevgrupper och individer. Något som diskuterats en del på skolan är den kultur som uppstått i 
vissa elevgrupper. I flera fall har de fungerat väl under årskurs ett för att senare, under årskurs två, 
fallera. I andra fall har det fungerat mindre väl i ettan för att stabiliseras i årskurs två och tre. Skolans 
EHT- team arbetar aktivt med att i samarbete med mentorer snabbt identifiera de grupper som 
behöver arbeta med studiero och trygghet och sätta in de resurser som behövs. Lovenkäten visar att 
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arbetet med att öka elevernas medvetenhet kring ordningsregler har gett resultat och att andelen 
elever som säger sig känna till ordningsreglerna har ökat och att 93% av eleverna känner sig trygga 
på skolan och 96% känner sig trygga i sin klass.  
 
Lärarna på skolan anstränger sig mycket för att anpassa undervisningen efter elevers varierande 
behov. Även här finns dock en utvecklingspotential. Skolan tar emot elever med ett brett spektrum av 
olika förutsättningar. Vi behöver ständigt tänka på att föreläsningar inte ska vara för långa, och att inte 
göra för omfattande skriftliga tester, för att inte skapa problem för elever som hindras av, exempelvis, 
dyslexi, språkstörning, bristande arbetsminne och koncentrationssvårigheter. Vi har under tidigare 
läsår arbetat med att tänka tillgänglig lärmiljö istället för anpassningar då vi menar att ett sådant 
pedagogiskt tankesätt skulle gynna flertalet av våra elever. Möjligheterna att prestera för höga betyg 
skall alltjämt finnas, liksom utrymme för lärare att bedriva undervisning som de trivs med. De 
ytterligare anpassningar som behöver göras för enstaka elever antecknas i deras pedagogiska 
utredning och följs upp vid mentorssamtal och utvecklingssamtal. 
 
I sin planering av undervisning utgår lärarna från examensmålen och för att det ska finnas en tydlig 
tråd genom examensmålen, centralt innehåll, kunskapskrav och lektionsplanering. I stort sett alla 
ämnen läses i programhomogena grupper. Detta för att ge möjlighet att programanpassa och 
integrera mellan yrkes- och gymnasiegemensamma sk gg-ämnen. Detta görs i varierande 
utsträckning. Exempel där detta fungerar bra är matematik och svenska. Språklärare tar hänsyn till 
vilka program elever går på och anpassar visst innehåll och utbud av, exempelvis, texter till detta.  Det 
är tydligt för våra elever att de har valt en utbildning med en specifik yrkesutgång och det sätter sin 
prägel på undervisningen i gg-ämnen.   
 
Ett konkret exempel på elevernas inflytande på sin utbildning är deras individuella val i årskurs två. 
Arbetet i elevrådet är ytterligare ett exempel på elevinflytande. I den mån det är genomförbart har 
eleverna även möjlighet att välja hur de vill visa sin kunskap. Vidare har eleverna i vissa kurser frihet 
att själva välja t. ex i vilken ordning de vill arbeta med uppgifter och även i vissa fall påverka kursens 
innehåll. Det finns exempel på detta både i gymnasiegemensamma och yrkesämnen.  
 
Värdegrundsarbetet genomsyrar allt arbete på skolan och är en självklar del i vår dagliga verksamhet 
och undervisning och det är uttalat att pedagoger och övrig personal på skolan ska vara aktiva 
förebilder. I samband med arbetet med skolans spindelnät och genomförandet av Lovenkäten 
diskuterades elevernas respekt och förståelse för andra samt deras attityder och åsikter i frågor som 
rör värdegrundsfrågor. I de elevgrupper som det har funnits behov av ett intensifierat arbete med 
värdegrundsfrågor har skolans EHT-team gjort extra insatser. De temadagar som var inplanerade för 
hela skolan inom detta område under läsåret kunde dock inte genomföras på grund av rådande 
pandemi.  
 
Sammanfattningsvis kommer arbetet med att utveckla kvaliteten i undervisningen att fortsätta även 
nästa läsår. De insatser som gjorts i form av kollegial fortbildning har hitintills fallit väl ut. Det är 
bekymmersamt att betygsstatistiken har gått ner gentemot föregående läsår. Det gäller även den 
relativt låga andelen elever som upplever att de har studiero på lektionerna. De fallande 
betygsresultaten kan delvis förklaras med eleverna i årskurs två och tre nu har två läsår i vilka en 
merpart av undervisningen skett på distans. Särskilt svårt har det varit att tillgodose vissa praktiska 
moment i elevernas yrkeskurser. Detta tillsammans med den stora andel elever på Praktiska Malmö 
Limhamn som är i behov av extra anpassningar, vilket inte fullt ut kunnat tillgodoses under 
distansundervisningen, har lett till en lägre andel dels godkända betyg, dels en längre 
kunskapsinhämtning.  
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Det är svårt att göra en analys av undervisningen och dra relevanta slutsatser av verksamheten 
innevarande läsår då pandemin har satt en prägel på undervisningen och en stor del av läsårets 
undervisning fördes på distans. 

 Vi upplever att en styrka i verksamheten är vårt fokus på att skapa en tillgänglig lärmiljö och göra 
anpassningar för enskilda elever och för elevgrupper. Det finns en kontinuitet i arbetet med 
anpassningar i form av hur vi identifierar, utvärderar och praktiskt arbetar med att integrera dem i 
undervisningen.  

Vi kommer under nästa läsår fortsätta vårt arbete med ökad närvaro och med att skapa en gemensam 
struktur och göra mål och syfte mer tydligt för eleverna. Vår förhoppning är att detta arbete kommer 
att ha en positiv påverkan på elevernas måluppfyllelse och på hur eleverna upplever studieron på 
skolan. Vi vill även att begreppet studiero ska diskuteras av både lärare och elever. Vad studiero är 
och hur den kan utvecklas varierar från elev till elev och undervisningssituation. Det bör bli en punkt i 
den pedagogiska diskussionen på skolan.  

 

Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

Skolan har detaljerade utbildningsplaner för Introduktionsprogrammen, Programinriktat val (IMV) och 
Yrkesintroduktion (IMY). Eleverna läser enligt sina egna individuella studieplaner men de följer 
schemat och yrkeskurserna för de nationella programmen. Minst en gång per termin träffar IMY-
eleverna studie- och yrkesvägledare (Syv), specialpedagog, mentor och vårdnadshavare för 
minderåriga, för att gå igenom och eventuellt revidera sina individuella studieplaner. 

 

Utvärdering av introduktionsprogram 

Aktuella programplaner finns för introduktionsprogram, både för programinriktat val och 
yrkesintroduktion. 

IMV-elever erbjuds att läsa in grundskolekurser och sedan direkt hoppa på motsvarande 
gymnasiekurser med individuella upplägg som syftar till att eleven skall ta en gymnasieexamen med 
sina klasskompisar inom ramen för tre års studier. 

När en IMY-elev börjar på skolan träffar de och vårdnadshavare omgående Syv, specialpedagog och 
mentor för att fastställa studieplanen. Önskemålen dokumenteras i slutet av mötet och överförs sedan 
till elevens individuella studieplan. Elev och vårdnadshavare informeras om att det går bra att satsa 
på en yrkesutbildning som syftar till anställningsbarhet inom området för utbildningen, likväl som att 
eleven kan sikta på att bli nationellt behörig och komma in på det nationella programmet. Det är dock 
viktigt att framhålla att utbildningen är primärt yrkesinriktad. Syv informerar eleven om utbildningens 
syfte och vilka möjligheter eleven har till att själv efter hand påverka innehållet i sin individuella 
studieplan. Därefter följs elevens studiesituation och studieplan upp två gånger per termin tills dess att 
eleven avslutar sina studier på skolan. Vid dessa tillfällen har eleven möjlighet att i samråd med Syv 
göra förändringar i sin individuella studieplan så att denna passar eleven så bra som möjligt.  
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Uppfattningen är att dokumentation som exempelvis gymnasieintyg utfärdas på ett korrekt sätt vid 
avslutade studier. 

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 

Arbetat med och kring introduktionsprogrammen fungerar mestadels bra. Skolan bör dock på ett 
bättre sätt säkra att uppföljningsmöten - två gånger per termin - görs så att eleven får de bästa 
förutsättningarna att nå sina mål.  

 

Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Samtliga undervisande pedagoger har tidigare läsår genomgått en kurs i betyg och bedömning 
genom Karlstad Universitet och all ny undervisande personal ska genomgå denna utbildning. De 
lärare som saknar behörighet får en mentor som arbetar tillsammans med dem i vid betygsättning. 
Det finns ingen uttalad praxis kring en strukturerad sambedömning men det förekommer mellan 
kollegor i de flesta ämnen. Alla lärare har någon den kan konferera med gällande betyg och 
bedömning. Vikten av sambedömning och att kontinuerligt, i den mån det går, ta del av 
bedömningsanvisningar från Skolverket emfaseras ofta i olika sammanhang.  

All undervisande personal ska använda Schoolsoft som det primära verktyget för att synliggöra 
elevernas kunskapsutveckling. Omdömen kring elevernas progression skrivs även på Schoolsoft, där 
det även framgår om eleverna har fått kursvarning och riskerar att få icke godkänt betyg i någon kurs. 
Utöver detta så görs en betygsprognos två gånger på termin och detta följs upp vid en elevkonferens. 
Elever och vårdnadshavare får i första hand en god översikt över kunskapsutvecklingen genom de 
omdömen som skrivs på Schoolsoft. Detta möjliggör även för eleverna och vårdnadshavare att följa 
med i utvecklingen. Detta ska mentor, elev och vårdnadshavare gå igenom under utvecklingssamtal.  
Vidare bör lärarna i den omfattning det går och i de situationer som kräver det under kursens gång ge 
muntlig formativ och summativ återkoppling.  

Under läsåret har implementeringen av Loop-Me varit ett fokusområde, detta som ett led att 
säkerställa betygsättningen vid APL. I samband med detta har det även lagts stor vikt vid 
trepartssamtal mellan elev, handledare och undervisande lärare.   

 

Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Då det inte har genomförts några nationella prov under läsåret gå det inte att göra en jämförelse 
mellan resultat på NP och kursbetyg. I svenska och engelska användes dock det bedömningsstöd 
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som Skolverket offentliggjorde. Det genomsnittliga betygsvärdet på skolan är 12,3. Föregående år låg 
värdet på 13,9 och riksgenomsnittet ligger på 14,4. Tjejerna på skolan har 13,5 och killar har i snitt 
11,6. Vi ligger i samma intervall men lägre än rikssnittet. Förra året var vart tredje betyg som sattes E 
och var femte betyg som sattes var F. I år är det 40% betyg som är E. Flickor får fortfarande i högre 
grad de högsta betygen. Ungefär 15% av flickornas betyg var B eller A. Samma siffra för killar är 8% 
förra året och 7% i år. Flickorna på Hantverksprogrammet får högre betyg i yrkesämnena jämfört med 
t. ex Fordons- och transportprogrammet.  

Samtliga undervisande pedagoger har tidigare läsår genomgått en kurs i betyg och bedömning 
genom Karlstad Universitet och all ny undervisande personal ska genomgå denna utbildning. De 
lärare som saknar behörighet får en mentor som handleder och arbetar tillsammans med dem i vid 
betygsättning. Obehöriga lärare ska under sitt första anställningsår genomgå en PiL-utbildning, en 
internutbildning för nya lärare, och efter genomgången utbildning får de en lokal behörighet.   

En särskild åtgärd för att säkerställa att bedömning gällande avvikelsen mellan killar och tjejer som 
görs i verksamheten handlar om examinationsformer. Vi har en öppen dialog om att det som ska 
examineras, och som ligger till grund för betygsättning, inte ska vara hur lärarna upplever t. ex 
närvaro, flit, ambition och personliga egenskaper, det som examineras är elevernas kunskaper och 
färdigheter. Vi arbetar för att det ska vara möjligt att visa kunskaper på olika sätt och i olika 
skolsituationer. Därav att vi satt igång processer för att säkerställa hur de inhämtar kunskap på sin 
APL (i form av Loop-Me och trepartssamtal) och undervisningsformer (Fokus på lektionsdesign och 
lektionsplanering), samt att vi ämnar tydliggöra för eleverna vad det är som är mål och syfte med 
undervisningen. Detta är en pågående process.  

Med de fortbildningsinsatser som gjorts bedöms kunskapen kring betyg och bedömning att vara 
förhållandevis god. Betyg och bedömning är alltid ett viktigt ämne för fortbildning och diskussion på 
APT och PiA-träffar.  

 

Slutsatser  

Vi kommer att fortsätta arbetet med att öka elevernas egen förståelse och användning av Schoolsoft. 
Eleverna bör ges en bättre introduktion till hur Schoolsoft fungerar, vad de förväntas att göra och vad 
lärarnas förväntas att göra på plattformen. Ett återkommande problem är att eleverna inte tar del av 
den återkoppling som ges på Schoolsoft eller den formativa återkoppling som ges i t. ex Google drive 
och Classroom.  

Det finns ett tydligt samband mellan elevens närvaro och kursbetyg. I många fall när betyget F sätts 
är det inte färdigheter och kunskaper för att uppnå ett godkänt betyg som saknas. Utan istället är det 
ofta bristen på närvaro som gör att eleven inte hinner visa sina kunskaper och färdigheter under 
läsåret.  

Sammanfattningsvis finns goda förutsättningar för en likvärdig och allsidig bedömning av elevernas 
kunskaper. Få lärare i kollegiet undervisar i dag ensam i en kurs utan det finns behöriga lärare i 
samma eller likvärdiga ämnen - därav finns det goda förutsättningar för att diskutera och utvärdera 
hur bedömning organiseras och genomförs.  
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Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

EHT Praktiska Limhamn träffas 1 gång per vecka under 1,5 timme. EHT består av professionerna: 
Skolsköterska, kurator, specialpedagog, elevcoach samt Syv. Vidare deltar även rektor och bitr. 
rektor. 

Skolpsykolog och skolläkare närvarar 1–2 ggr/termin men finns tillgängliga för konsultation vid behov. 

Rektor arbetar 100% och bitr. rektor 50%. Kurator arbetar 60% och skolsköterska 40% och 
specialpedagog arbetar 100%. Syv arbetar 30% och elevcoach 100%. Under HT-21 kommer 
tjänsterna för skolsköterska och Syv utökas till vardera 50%. Detta kommer bättre att möta elevernas 
behov. 

Vårt mål och uppdrag är att i högre grad öka det förebyggande och hälsofrämjande samarbetet 
mellan lärare, elevhälsan och övrig personal. Samtligas kompetenser ska bidra till goda lärmiljöer för 
alla elever. 

Vidare arbetar EHT för att varje elevgrupp och elev ska nå så långt som möjligt - utifrån förmågor och 
förutsättningar. 

EHT arbetar kontinuerligt med generella och extra anpassningar. I samarbete med elevgrupp och elev 
kommuniceras anpassningarna. Dessa följs upp, utvärderas och revideras vid behov. Under arbetets 
gång stöttar och hjälper vi varandra, personal och professioner inom EHT. 

Under terminens gång har EHT varit en aktiv del i fokusområdena som behandlats VT-21. Bl.a. 
avseende studiero och närvaro. All personal har deltagit i utbildning under VT-21 ”Närvarolyftet”. 

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsan har i stor utsträckning kunnat möta och ta hand om elevernas olika behov då det finns en 
hög flexibilitet hos personal. Vidare har flera elever kunnat få hjälp tillgodosett av externa aktörer när 
EHT-personal uppmärksammat detta och remitterat/slussat vidare.  

Klassobservationer har gjorts där syftet varit att vägleda och handleda personal till att anpassa för alla 
elever med behov. Det finns även upprättade rutiner kring hur vi alla på skolan skall arbeta för att 
eleverna skall nå målen. Dock finns alltid en vilja hos oss till förbättring/förändring och det arbetet 
pågår ständigt genom levande diskussioner och uppföljningar på EHT-mötena. 

Utredningar kring särskilt stöd/anpassningar är väl implementerade, dock kommer en förbättring att 
behövas avseende utredningar kring närvaro/frånvaro. 

Efter varje elevmöte har vi ett uppföljningsmöte för att utvärdera och säkerställa att insatserna varit/är 
till hjälp. 

EHT har skapat nya ommöblerade utrymmen på skolan där studiero står i fokus. Vidare har alla 
klassrum alltid fokus på en trygg och lugn studiemiljö med anpassade hjälpmedel för de elever som 
önskar detta. I detta arbete kring studiero har EHT haft en ledande roll. 
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EHT har arbetat med att öka personalnärvaron i gemensamma utrymmen under hela skoldagarna. 
Alla skolsalar skall kontrolleras av lärare varje dag så att de är iordningställda för att skapa lugn och 
trygghet. 

Frånvaroutredningar är ett område som vi i EHT kommer ta tag i mer aktivt under hösten-21. Där finns 
mer att önska och att arbeta fram bättre och mer fungerande rutiner kring närvaron hos eleverna, 
såväl i skolan som på APL-platserna. 

Vårt fokus i EHT är att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska vara levande och 
genomsyra alla våra insatser. Vi arbetar för att alla på skolan ska ha ett salutogent förhållningssätt när 
vi pratar med och om våra elever. 

Under Vt-21 har skolsköterska haft hälsosamtal med åk 1 elever, samt fortlöpande uppföljningar med 
elever i behov. 

Kurator och skolsköterska startade under VT-21 gruppsamtal med elever i åk 1 med syfte att fokusera 
på elevernas egna behov av samtalsämnen och att i slutändan stärka självkännedomen. 

Skolpsykolog har under både höst och vårtermin haft föreläsning och undervisning för hela 
personalgruppen med syfte att förbättra kommunikation mellan kollegiet samt bidra till att skapa en 
samsyn. 

Likabehandlingsplanen och skolans ordningsregler är upprättad av EHT i samråd med elever och 
förmedlad till såväl personal som elever. 

  

Slutsatser  

Vi behöver arbeta vidare med att mentorer signalerar i tidigare skede när en elev riskerar att inte nå 
sina mål i något ämne samt när frånvaron tenderar att öka. Detta för att vi i EHT lättare och tydligare 
ska kunna handleda och stötta mentorer och andra lärare i processen som sker kring elever där 
behov av stöttning finns. 

Våra styrkor ligger i våra olika kompetenser och i vår lyhördhet för varandra som kollegor men även 
för våra elevers bästa. Det som kan riskera bli en svaghet är de få tillfällen EHT har möjlighet att ses 
för att samverka i de olika ärendena. Våra träffar innefattar till mestadels att få nya ärenden och att 
diskutera de pågående ärendenas fortsättning – men det som kommer däremellan saknas. Har vi 
möjlighet att planera för dessa tillfällen och avsätta tid åt detta så tror vi det kan göra EHTs arbete 
ännu bättre och mer förebyggande. 

Som nämnts ovan är frånvaroutredningar ett förbättringsområde som EHT kommer arbeta fram rutiner 
kring och börja implementera till att arbetslag och personal kring eleverna. 

EHT planerar att HT-21 implementera ytterligare ett möte där de olika arbetslagen har bestämda 
veckor då det är deras tur att träffa EHT. Detta för att EHT bättre skall kunna följa och förebygga 
situationer kring såväl enskilda elever som grupper. 

Vi skulle även genom förbättringar kunna utse en samordnare under EHT-mötet, vilken har som 
uppgift att se till att informera och uppdatera berörda under de olika elevärendenas gång. 
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Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 

Arbetet med att anskaffa APL-platser är delegerat till yrkeslärarna. Kvalitetssäkring sker i samråd 
mellan yrkeslärarna samt rektor vid månadsvisa programmöten genom bland annat bedömning av 
elevernas utveckling kopplat till ämnets syfte utifrån kunskapskraven. De moment som utförs på APL-
plats bestäms utifrån elevens behov och APL-platsens möjligheter efter samtal med handledare. 
Schemaläggningen där APL är inlagt på fasta dagar varje vecka ger goda förutsättningar för 
elevernas lärande, då det ger en kontinuitet både i undervisning i skolan och i utveckling och lärande 
på APL-platsen.  

Målsättningen är att det ska genomföras minst två trepartssamtal för varje elev per läsår. Kortare 
besök är tänkta att genomföras var tionde APL-dag. Detta varierar från elev till elev beroende på 
schema, men blir i normala fall en till två gånger per månad. Pandemin har till viss del försvårat 
möjligheterna till APL-besök då vissa företag har svårare att ta emot besök. 

Målsättningen är att eleven ska kunna genomföra så många moment som möjligt kopplade till 
examensmål, ämnets syfte och kursens kunskapskrav. Förutsättningarna för detta varierar dock 
mellan programmen på grund av variationen på APL-platser.  

Målsättningen är att samtliga APL-platser ska ha handledare som genomfört Skolverkets 
handledarutbildning.  

Uppföljningen av APL sker genom en digital plattform - Loop-Me, vilket fungerar bra som 
kommunikationsverktyg med eleverna. Alla APL-handledare använder inte Loop-Me än, plan för 
introduktion för handledare planeras till nästa år.  Anpassningar för eleven sker genom samtal med 
handledare och elev, kring de behov och målsättningar som finns i samband med utbildningen.  

Samverkan sker vid schemalagda mentorsmöten samt vid enstaka nätverksträffar med lärare från 
andra skolor som undervisar på samma program.  

Målsättningen är att lokala programrådsmöten ska hållas en gång per termin, där arbetsgivare, 
fackförbund samt andra aktörer i branschen bjuds in för samtal om hur utbildningen ska utvecklas. På 
grund av pandemin har detta dock inte kunnat genomföras som planerat.  

 

Utvärdering av APL 

Majoriteten av våra elever har tillgång till APL samt i de fall de inte har tillgång till anpassad APL har 
eleven varit placerad på vägledande praktik. För att säkerställa att eleven utfört APL har vi fortsatt 
arbetet med att implementera Loop-me. Vi har haft fortsatta genomgångar i kollegiet, samt respektive 
yrkeslärare med sina elever. Alla program använder Loop-Me som loggbok för eleverna, dock 
använder inte alla handledare Loop-Me än. Det har varit fortsatt svårt att starta igång handledarna, 
även i de fall där läraren hjälpt till. Detta ser vi fortsatt som ett stort utvecklingsområde. Det finns 
många fördelar med att yrkeslärare,  elever och handledare blir mer vana vid Loop-Me och använder 
dess funktioner fullt ut.  
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I största möjliga mån har eleverna fått APL-plats av god kvalitet, utifrån elevens behov och 
målsättning. Enligt den enkät angående elevernas kundnöjdhet som gjordes HT20 så är 77% av 
eleverna mycket nöjda med sin APL-plats. 82% anger att de känner sig helt trygga på sin APL-plats. 
Resultatet är samma som tidigare år. Tyvärr är det ett genomgående problem för alla program att en 
del elever missköter sina APL-platser och väljer att avsluta APL på eget bevåg. Här måste skolan 
finna sätt att förbereda eleverna på hur arbetsmarknaden fungerar, samt bli ännu tydligare med vilka 
regler som gäller för APL. En tätare uppföljning av APL-platserna med hjälp av Loop-Me kommer bli 
ett stöd i detta arbete. Ett förslag som kommer testas av fordons- och transportprogrammet, troligen 
under nästa läsår, är att eleverna får en auskultationsdag på en APL-plats under höstterminens första 
veckor. Detta skulle ge eleven bättre förutsättningar att förstå vad yrket innebär och förhoppningsvis 
förebygga risken för senare avhopp. 

De handledare som är återkommande har god vana av att ha hand om elever och är väl bekanta med 
uppdraget. Nya handledare introduceras för arbetet av yrkeslärarna. God kontakt med handledaren 
ger yrkesläraren förutsättningar att placera rätt elev på rätt plats. Tankar kring ett uppstartsmöte med 
gemensam start av Skolverkets handledarutbildning samt introduktion av Loop-Me finns. Dessa 
planer har funnits en längre tid, men fått skjutas upp på grund av pandemin.  APL-handbok delas ut till 
samtliga APL-platser.  Det bör bli tydligare för eleverna vilka kurser och kursmoment som förläggs på 
APL-platsen, samt vilka förväntningar skolan och APL-platsen har på eleven. Förslagsvis skulle även 
elever få möjlighet att genomföra Skolverkets utbildning för APL-handledare, för att få bättre insikt i 
utbildningen som är förlagd på APL. Vi vill ha en fortsatt nära och god kontakt med APL-platser och 
handledare för att säkerställa relevans och kvalitet hos APL-platserna. Yrkesläraren presenterar 
kursens moment för APL-handledaren och vilka som kan, respektive inte kan, genomföras på APL-
plats planeras, utvecklingsmöjligheter finns med till exempel momentlista anpassat efter APL-plats 
och kurs. Genom att följa upp elevens utveckling bland annat med hjälp av en bedömningsmatris, får 
vi en kontinuerlig bild av elevens utveckling och hur man ska jobba vidare på APL-plats och inom 
skolförlagd undervisning.  

Det kan vara svårt att få till trepartssamtal under vissa perioder, eller på specifika arbetsplatser då 
handledarna har svårt att sätta av tid för möten. Däremot kan man göra varianter där handledaren kan 
arbeta samtidigt som samtalen genomförs. Pandemin har ytterligare försvårat detta arbete. En del av 
yrkeslärarna upplever att de mer spontana besöken med korta, kärnfulla samtal ger mer.  

Elevernas lärande och erfarenheter från APL visar sig tydligt i de praktiska momenten, men även i 
gymnasiearbetet. Fordons- och transportprogrammet använder sig av “stickprov”, där enskilda elever 
tas in från APL för att testa av kunskaperna, vilket fungerar väl. Även i de teoretiska delarna av 
yrkeskurserna visas elevernas utveckling, och eleverna uppmuntras att berätta om sina erfarenheter. 
Tyvärr saknas koppling mellan elevernas erfarenheter från APL-platser och GG-ämnen, önskemål om 
utveckling av detta finns för att öka intresset för GG-ämnen samt att ge GG-lärarna en bättre insikt 
kring eleverna och deras vardag. Ett stort utvecklingsområde är att organisera kring samverkan 
mellan yrkeslärare och GG-ämneslärare för att skapa en koppling mellan GG-ämne och APL. 
Naturbruksprogrammet har använt “Veckans Loop-Me-bild”, undervisande lärare visar en bild från 
Loop-Me för klassen och eleven som skickat in bilden får berätta. Eleverna har varit positiva till detta, 
och fler program kommer att testa detta under hösten. 

Det finns stora svårigheter att planera den skolförlagda undervisningen utifrån elevernas APL. 
Däremot planeras undervisningen utifrån ämnets syfte och kursens mål. Det finns en stor variation 
mellan olika typer av APL-platser och därför varierar momenten som kan utföras på APL-platsen. Alla 
elever får möjlighet att utföra alla moment till respektive kurs oavsett vilken APL-plats de har, för 
tillfället främst på skolan, men för kommande läsår finns planer på att titta på möjligheten att erbjuda 
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kortare perioder på andra APL-platser.  För de elever som har specialschema kan det i vissa fall 
medföra att någon APL-dag endast blir halvdag, vilket i sin tur medför att eleverna inte får den tid som 
är tänkt på APL. Några yrkeslärare har upplevt att de i dessa fall sett en sänkt närvaro på APL-
platsen. Detta bör tas i beaktande vid schemaläggning. Planer på att utveckla former för återkoppling 
från skolan till APL-platserna, för att ge tydlig koppling mellan skolförlagd undervisning och APL. 

Skolans koppling till näringslivet och aktuella branscher fungerar bra, men kan självklart utvecklas och 
bli ännu bättre. Planer på temadag med besök från de olika branscherna samt fackförbund mm fanns, 
men på grund av pandemin har detta fått skjutas framåt. Förhoppningsvis kan det genomföras under  
kommande läsår. Skolan har genomfört de studiebesök som varit möjliga trots pandemin. 

När det gäller Programråd så finns det stora utvecklingsmöjligheter. Det finns stora svårigheter att 
skapa ett intresse hos folk från branscherna, då råden läggs under skoltid vilket medför svårigheter att 
kunna delta p.g.a inkomstbortfall. Här ser vi ett stort behov av en alternativ plan.  

 

Slutsatser 

Som tidigare framkommit finns ett flertal utvecklingsområden, bland annat: 

● GG-ämne samverka med APL 
● Utbildningstillfälle för handledare (Loop-Me samt Skolverkets handledarutbildning) 
● Få hit folk från branscherna till lokala programrådsmöten. Det behövs kontakter som kan 

förmedlas genom större sammanslagningar av liknande program. 

Vi behöver organisera kring mer samverkan över programgränser och med GG-ämneslärare, samt 
skapa gemensamma rutiner på skolan. Vi behöver ett väl definierat mål för att på ett strukturerat sätt 
göra en välgrundad utvärdering av arbetet. Fortsatta regelbundna möten kring APL önskas. Genom 
möte med berörda yrkeslärare  samt rektor planeras schema och ansvarsområde för varje yrkeslärare 
för att kunna nå målet. Alla möten kommer att ha en sekreterare för att kunna dokumentera vad som 
bestäms, detta ska vara en rutin. Det är nödvändigt att ha ett bra nätverk och samarbete med APL 
platserna för att kunna ge eleven bästa möjliga utbildning samt möjlighet till utveckling. Genom att 
utföra och säkra en bra planering kommer arbetet med APL bli både enklare och mer systematiskt. 
För att utveckla arbetet med APL behöver vi skapa rutiner där eleverna ges möjlighet att deltaga samt 
att yrkeslärarna får möjlighet att utvecklas inom sitt område. Avgörande är att det finns tid och 
möjlighet att följa upp samt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. 

Årets arbete med APL har påverkats mycket av den rådande Corona-pandemin för både elever och 
lärare. Vår förhoppning är att vi under nästa läsår kan återgå till ordinarie verksamhet även gällande 
APL.  
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Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

Skolan delar studie-och yrkesvägledare med 2 andra skolor. Praktiska Limhamns del är 30% av 
tjänsten. För att hinna med alla delar i uppdraget så finns en detaljerad plan för arbetet uppdelat per 
årskurs med inlagt vilka veckor vilka delar ska genomföras. Se bilaga 2.  

Fokus i början av läsåret ligger på att fastställa ISP, den individuella studieplanen, för IMY-elever. Syv 
är återkommande under hela LÅ ute i klasserna för att gå igenom ISP med eleverna och stötta dem i 
deras utveckling till att själv kunna förstå vilka konsekvenser olika val medför. Vidare är Syv med i alla 
klasser inför de individuella valen. Syv är även delaktig och drivande i processer i personalgruppen 
med att utveckla skolans arbete inom ett flertal olika områden, t.ex. trivsel, motivation och bemötande.  

 

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

Syv är på skolan 30% av sin tjänst. Övrig tid kan hon nås via telefon eller mail. Nästa LÅ kommer 
tjänsten utökas till 50%.  Syv går ut i samtliga årskurser och program med upplägget “Tiden på 
gymnasiet” och “Tiden efter gymnasiet”.  Dessutom ges information gällande “Den individuella 
studieplanen” utseende, funktion, innehåll och betydelse under gymnasietiden samt efter 
gymnasiestudierna i förhållande till fortsatta studier och aktuell arbetsmarknad. 
 
Samverkan med övrig personal på skolan fungerar väl,  trots pandemiföreskrifter som medfört 
förändrade arbetsmetoder och verktyg. Kontakttillfällen samt möte med arbetslivsrepresentanter och 
utbildningsväsendet finns inlagda i samtliga årskurser på vår gemensamma Syv-plan.  
Samtliga elever erbjuds tillgång till allsidig information om utbildningsvägar och yrken som är opartisk 
och tillförlitlig på både individuell- och gruppnivå. 
 
Syv är examinerad studie- och yrkesvägledare, arbetar därmed enligt studie- och yrkesvägledarens 
kunskap om vägledningsmodeller och teorier samt karriärvägledning och kopplar in lokal- nationell- 
och internationell arbetsmarknadskunskap samt aktuella utbildningssystem. 
 
Skolinspektionen genomförde under VT 21 en tematisk kvalitetsgranskning av elevers reella 
möjligheter att läsa högskoleförberedande kurser. Praktiska Malmö Limhamn fick inga påpekanden 
eller råd, vårt arbete bedömdes vara mycket tillfredställande.  

 

Slutsatser 

Syv-planen revideras årligen. Nästa LÅ när Syv kommer vara på plats 50% ges det nya möjligheter 
att utveckla arbetet. Det vi främst behöver utveckla är uppföljning av IM-eleverna, deras progression 
och egna medvetenhet om vilka konsekvenser deras val medför för deras framtida möjligheter, samt 
arbete med att öka elevernas skolnärvaro och valkompetens.   
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5. Sammanfattning och fokus framöver 

Fokusområden det kommande läsåret kommer att vara: 

• Närvaro – här har vi mycket kvar att göra i vårt arbete med Närvarolyftet. 

• Proaktiv elevuppföljning – vi är redan duktiga på att få en överblick på hur eleverna ligger till 
resultatmässigt, men vi behöver processa mer kring hur vi ska hjälpa eleverna till ännu bättre 
resultat. Att flytta över uppföljningen till Schoolsoft blir den första utmaningen. Viktigt att se till 
att vi inte stannar där.  

• APL – alla elever ska ha en APL-plats med god kvalitet, alla ska använda Loop-Me. Det 
internationella utbytet ska komma igång igen och vi ska ha igång Programråden igen.   
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6. Grundfakta 

Om Praktiska 

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

Praktiska Gymnasiet Malmö Limhamn 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 Limhamn 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning 
 

År 1 År 2 År 3 

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 9 6 7 

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 4 1 0 

El- och energiprogrammet Elteknik 13 15 19 

El- och energiprogrammet  Automation 11 1 4 

Fordons- och transportprogrammet Personbil 9 6 8 

Hantverksprogrammet; Övriga hantverk Hud 0 0 4 

Hantverksprogrammet; Övriga hantverk Hår- och makeupstylist 6 11 14 

Naturbruksprogrammet Djur 7 2 8 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

Introduktionsprogram; Programinriktat 
individuellt val; 

mot Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

3 2 0 

Introduktionsprogram; Programinriktat 
individuellt val 

mot El och energiprogrammet 3 3 0 

Introduktionsprogram; Programinriktat 
individuellt val 

mot Fordons- och 
transportprogrammet 

1 5 3 
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Introduktionsprogram; Programinriktat 
individuellt val 

mot Hantverksprogrammet 2 7 3 

Introduktionsprogram; Programinriktat 
individuellt val 

mot Naturbruksprogrammet 2 0 1 

Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

3 1 1 

Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion; mot Fordons- och 
transportprogrammet 

2 1 0 

Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion mot Hantverksprogrammet 1 1 2 

Introduktionsprogram; Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet 3 0 0 

Socioekonomisk bakgrund* 

Läsår Andel flickor Andel högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 37% 26% 63% 

2020/2021 35% 27% 55% 

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

Personal 

På skolan finns idag 38 medarbetare, fördelade enligt nedan: 

Titel Antal % Behörig 
Rektor 1 100 Ja 
Biträdande rektor 1 50 
Lärare GG-ämnen 10 780 10 
Yrkeslärare 11 940 3 leg, 2 

pågående 
5 genomgått PiL 

Lärarassistent 5 450 
Elevresurs 4 260 
Skolsköterska 1 40 Ja 
Kurator 1 60 Ja 
Syv 1 30 Ja 
Specialpedagog 1 100 Ja 
Administratör 2 110 
IT-tekniker/fastigh. 1 100 Ja 
Kök 1 100 Ja 
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Organisation och arbetsformer   

Varje vecka inleds med en APT måndag morgon där rektor går igenom vad som är aktuellt för 
veckan. Alla har möjlighet att ta upp informations- och diskussionspunkter på mötet.  

Skolan har innevarande LÅ 4 st förstelärare. De bildar tillsammans med rektor och biträdande rektor, 
och ibland specialpedagogen, skolans ledningsgrupp. Förstelärarna träffas varje vecka och planerar 
och håller i torsdagskonferensen då vi arbetar med våra fokusområden från arbetsplanen. 
Förstelärarna har olika uppdrag och ansvarsområden, vilket överenskommits i avtalet.  

Personalen är uppdelad i programgrupper. Alla tillhör något av skolans program. Alla lärare är 
mentorer, eleverna fördelas på lärarna i programmet. Programmen har möte varje vecka med en 
fastställd dagordning där närvaro och elevernas studieresultat är några av punkterna.  

EHT träffas varje vecka och planerar sitt förebyggande arbete samt går igenom aktuella ärenden. 
Både skolsköterska och kurator är nya på skolan. Syv och skolsköterska begränsat med tid på skolan 
på grund av kombinationer i tjänsterna med andra skolor. Detta kommer att korrigeras inför 
kommande läsår. EHT kommer genomgå utbildning i SPSM´s regi under kommande läsår.  

Medarbetarsamtal genomförs årligen med alla medarbetare. Samtalet föregås av lektionsbesök och 
klassrumsobservationer. 

Skolan arbetar sedan flera år tillbaka med kollegialt lärande. Auskultationer hos kollegorna genomförs 
regelbundet, oftast med något fastställt fokusområde.  

Samverkan samt olika typer av skyddsronder finns inlagt i läsårsplanen.  
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Bilagor 

     Bilaga 1: SYV-plan 

Plan för studie- och yrkesvägledning      Malmö/Limhamn 20/21
  
Syfte 

Syftet med studie- och yrkesvägledningen är att ge eleverna förutsättningar att 
hantera frågor som rör val av studier och yrken. Planen följer Skolverkets allmänna 
råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning SKOLFS (2013:180) 

 
Årskurs 1 
Månad Aktivitet Ansvarig utförare 
Augusti 
ev. i Skrylle 

Vid skolstart klassvis info, SYV 
presenterar sig och rollen på skolan.  

Studie och yrkesvägledare 

Augusti – 
September 
 v. 35 -37  

Nya IMY-elever, gemensamt lägga upp 
den Individuella studieplanen 
Följ IMY- arbetsgång 

Admin gör schema. Mentorn 
sammankallar Elev, 
Vårdnadshavare,  Specialpedagog och 
Syv 

Augusti – 
September 

Skanegy. Antagningen /  Omval Studie- och yrkesvägledare 
  

September  Bjuda in företag/personer aktiva inom 
respektive bransch samt gamla elever 
som berättar om yrket samt 
framtidsmöjligheter. Syftet är att ge 
eleven en tydlig bild av vilket utbildning 
hen har påbörjat samt visa vad 
utbildningen leder till.  
Erbjudande om samtal med studie- och 
yrkesvägledare.  

Yrkeslärare som kan be om hjälp av 
studie- och yrkesvägledare   

?? 
September Undervisning arbetsmiljö och säkerhet för 

de program som har detta i sina 
kursplaner.   

Yrkeslärare  

September-
Oktober  

Studiebesök/prova på dag på minst ett 
branschföretag .   

Yrkeslärare/GG lärare  

Oktober 
v. 42   

Kursvarningar satta Yrkeslärare/GG lärare 

November 
v. 45 - 47  

Gruppvis info –Där ISP och ”Tiden på 
gymnasiet” gås igenom. Syftet är att ge 
eleven en bra bild över vad som kommer 
hända under hens skoltid hos oss. Vi går 
bland annat igenom: poängplan, 
studieplan, samt vilka utbildnings- och 
jobbmöjligheter finns efter gymnasiet.  

Studie- och  
yrkesvägledare, 
Mentor/Yrkeslärare 

November - 
December 
v. 48 - 49  

Utvecklingssamtal där mentor ger en 
samlad bild av elevens studiesituation. 
Genomgång av den individuella 

Mentor 
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studieplanen. Erbjudande om samtal med 
studie- och yrkesvägledare vid behov. 

Januari 
v. 4 -5  

Revidera ISP för  IMY-elever, gemensamt 
lägga upp den Individuella studieplanen 
för kommande termin. 
Följ IMY- arbetsgång 

Admin gör schema. Mentorn 
sammankallar Elev, 
Vårdnadshavare,  Specialpedagog och 
Syv 

Januari - 
Februari 

Skanegy. Antagningen /  Omval Studie- och yrkesvägledare 
  

Februari 
v. 6  

Kursvarningar satta Yrkeslärare/GG lärare 

Februari  
Blankett 
inlämnad 
senast vecka 
7  

Klassvis information inför individuella val. 
Information om behörighetsregler för 
vidare studier och kortfattat om hur 
utbildningssystemet fungerar. 
Erbjudande om gruppvägledning och/eller 
individuell vägledning i samband med 
individuella valet. 
 
OBS! Blankett inlämnad senast vecka 7  

Studie- och yrkesvägledare 
Mentor  

Februari - 
April 
v. 9 - 14  

Utvecklingssamtal där mentor ger en 
samlad bild av elevens studiesituation. 
Genomgång av den individuella 
studieplanen. Erbjudande om kontakt 
med studie- och yrkesvägledare. 

Mentor 

April  
v. 17  

Kursvarningar satta Yrkeslärare/GG lärare 

April - Maj Skanegy. Antagningen /  Omval Studie- och yrkesvägledare 
  

April-Juni Alla elever erbjuds möjligheten till 
individuella samtal.  

Studie- och  
Yrkesvägledare  

Juni Utvärdering av föregående års plan.  Rektor och Studie- och 
yrkesvägledare        

Övrigt Inom ämnena svenska och engelska skall 
under läsåret ingå arbetsuppgifter som 
syftar till att utveckla elevernas kunskap 
om sig själva och sina framtidsplaner. 

Lärare i svenska och engelska 

Vid tillfällen 
under året 

Övergripande kontakt och nätverksträffar 
med Studie- och yrkesvägledare i 
regionen. 

Studie- och yrkesvägledare 

Vid tillfällen 
under året 

Övergripande mässor 
 

Yrkeslärare/GG lärare, Studie- och 
yrkesvägledare 

Vid tillfällen 
under året 

Öppet Hus Yrkeslärare/GG lärare 

Studie- och yrkesvägledare 

Vid tillfällen 
under året 

Träff med Af, ”Unga med 
funktionsnedsättningar” 

Specialpedagog? 
Catta? 
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Årskurs 2 
Månad Aktivitet Ansvarig utförare  
Augusti – 
September 
 v. 35 -37  

Revidera ISP för IMY-elever, gemensamt 
lägga upp den Individuella studieplanen 
Följ IMY- arbetsgång 

Admin gör schema. Mentorn 
sammankallar Elev, 
Vårdnadshavare,  Specialpedagog 
och Syv 

Augusti- 
September 

Alla elever erbjuds möjligheten till 
individuella samtal. 

Studie- och  
yrkesvägledare   

Oktober 
v. 42  

Kursvarningar satta Yrkeslärare/GG lärare 

Oktober - 
December 

Alla elever erbjuds möjligheten till 
individuella samtal. Syftet är att hjälpa 
eleverna bibehålla sin motivation samt se 
över om det behöver göras några 
anpassningar i den nuvarande 
studieplanen.  

Studie- och  
yrkesvägledare 

November 
v. 45 - 47  

Utvecklingssamtal där mentor ger en 
samlad bild av elevens studiesituation. 
Genomgång av den individuella 
studieplanen. Erbjudande om samtal med 
studie- och yrkesvägledare.  

Mentor 

Januari 
v. 4 -5  

Revidera ISP för  IMY-elever, gemensamt 
lägga upp den Individuella studieplanen för 
kommande termin. 
Följ IMY- arbetsgång 

Admin gör schema. Mentorn 
sammankallar Elev, 
Vårdnadshavare,  Specialpedagog 
och Syv 

Februari 
v. 6  

Kursvarningar satta Yrkeslärare/GG lärare 

Februari 
v. 6 - 7  

Gruppvis info - Där ISP och ”Tiden efter 
gymnasiet” gås igenom. Syftet är att ge 
eleven kunskap om eftergymnasiala 
utbildningar, sökvägar, vad som väntar efter 
studietiden samt ge hen en övergripande 
bild över vilka utbildningsmöjligheter som 
finns och då i förhållande till ISP. Vi går 
även igenom vad högskoleprovet är, nytta 
med praktik och sommarjobb osv.  

Studie- och  
yrkesvägledare 
Mentor / Yrkeslärare 

Februari - 
April 
v. 9 -14  

Utvecklingssamtal där mentor ger en 
samlad bild av elevens studiesituation. 
Genomgång av den individuella 
studieplanen. Erbjudande om kontakt med 
studie- och yrkesvägledare. 

Mentor 

 
April  
v. 17  

Kursvarningar satta Yrkeslärare/GG lärare 

April-Juni Alla elever erbjuds möjligheten till 
individuella samtal.  

Studie- och  
yrkesvägledare 

Juni Utvärdering av föregående års plan Studie- och  
yrkesvägledare och Rektor   

Övrigt  Under läsåret skall 2-3 branschföreträdare 
besökas eller bjudas in till skolan för att ge 
eleverna information om branschen.  

Rektor och lärare 

?  I kurserna i svenska och engelska får 
eleverna lära sig att skriva personligt brev 
och CV.  

Lärare i svenska och engelska 
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     Bilaga 2: Resultatsammanställningar 



Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Malmö Limhamn



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
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