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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2020/2021

Läsåret 2020/2021 har varit ett tufft år för Praktiska Gymnasiet Örebro eftersom pandemin satte oss alla på

prov och gav oss snabba förändringar men vi fick också hitta nya lösningar och se nya möjligheter.

Det finns ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete där skolenheten under året fokuserat på

utvecklingsarbete gällande jämställdhet, trygghet och studiero, lektionsstruktur, ökad närvaro och förbättrat

arbetsmiljöarbete. Vi har även detta läsår verkat för att i samband med skolstart ge eleverna en

helhetsförståelse för sin utbildning genom ämnesövergripande arbete där läsåret startade med tema yrkesliv.

Tema yrkesliv pågick i tre veckor och är ett samarbete mellan lärare i gymnasiegemensamma ämnen och

yrkeslärare där eleverna redan från start får inblick i examensmål och se sammanhanget mellan olika ämnen.

Syftet med arbetet är att öka elevernas motivation genom att skapa en förståelse för vikten av kunskaper i

samtliga ämnen med målet att öka elevernas måluppfyllelse. Genom tema yrkesliv fick skolenheten snabbt fatt

på de elever som valt fel utbildning vilka fick stöd och  vägledning för omval i ett tidigare skede än föregående

år.

Vid läsårets start var 212 elever inskrivna på skolenheten och vid läsårets slut 209 elever. Vi tappar ytterligare

ca 5 elever som efter läsåret väljer att gå till andra utbildningar eller flyttar till andra kommuner utanför Örebro

län. Eleverna som har valt att söka sig vidare till andra utbildningar påbörjade sin utbildning på Praktiska

Gymnasiet Örebro som IM-elever och har enligt plan läst upp de grundskoleämnen som saknas för studier på

studieförberedande program.  Jämfört med föregående läsår har vi minskat antalet avbrott (2018/2019: 32 st,

2019/2020: 20 st, 202020/21 13 st), och vi kan se en markant minskning gällande avbrott efter läsårsslut

(2018/2019: 20 st, 2019/2020: 5st, 2020/2021 3 st) vilket är en klar förbättring. Trots ovan studieavbrott

fortsätter elevantalet att stadigt öka. Skolenheten har ökat med  30 elever och har våra nya elever i årskurs 1 är

67% nationella och 33%  IM. Under läsår 2017/2018 hade vi 40% nationella elever och 60% IM och läsår

2018/2019 var fördelningen 60% nationella och 40% IM vilket påvisar en ökning av antalet nationella elever.

Praktiska gymnasieområdets vision Vi leder utvecklingen av svensk yrkesutbildning med dess värdeord

/AMBITION /KRAFT /GLÖD har genomarbetats i kollegiet och under medarbetarsamtal i syfte att skapa ett

gemensamt förhållningssätt för vår skolkultur. Målet är att vårt arbetssätt ska utgå från gymnasieområdets

värden och genomsyra all verksamhet på Praktiska Gymnasiet Örebro.
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell

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

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

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

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

Vår kvalitetsdefinition:

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

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen och

skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens

och undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i

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

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

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella

målen.

Våra framgångsfaktorer:

Uppdraget i fokus

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

Proaktiv uppföljning

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

förbättringsarbetet.

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

avvikelser.

Kollegial samverkan

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

verksamheten utvecklas

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

Aktiv resursfördelning

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

3



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 och

lärande med huvudfokus språkutvecklande arbetssätt, skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete med

Jämställdhet samt arbetet med att öka tryggheten och studieron på skolan.

Fyra gånger om året genomför rektor och personal analysseminarier där arbetet med att utveckla

verksamheten analyseras och bildar underlag till beslut om hur arbetet ska fortskrida. Eleverna görs delaktiga i

arbetet genom att de flera gånger om året får besvara olika enkäter om hur de ser på verksamheten.

Resultaten av enkäterna diskuteras sedan av mentorerna/i elevråd och klassråd.
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3. Resultatredovisning (resultatkvalitet)

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i läroplanen

och varje programs examensmål.

Kunskaper

Avgångselever
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Andelen elever med gymnasieexamen minskar tyvärr med 4 procentenheter och vi ligger strax under

rikssnittet. Vi ligger över rikssnittet på flera program men Hantverksprogrammet sticker ut då vi endast hade

fyra elever och två fick examen.

Samtliga elever

Vi har minskat med 5 procentenheter från föregående år. Det är endast Fordon- och transportprogrammet som

har ett högre snitt än tidigare.

Elever på introduktionsprogram

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.

Normer och värden

Eleverna känner sig tryggare än förra året då resultatet ökade med 3 procentenheter. I LoV-enkäten var

resultatet uppe i hela 90 % mot 78% i denna elevenkät under våren 2021. I LoV-enkäten såg vi även att 98% av

eleverna var trygga i klassen jämfört med 92 % förra året och eleverna är också tryggare med personalen på
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skolan. 97% kände sig trygga med personalen år 2021 och det var 91 % föregående år.  Eleverna har nästan

samma resultat i övrigt gällande studiero och bra arbetsmiljö. Det är fortfarande endast 61% av eleverna som

anser att det är en bra arbetsro.

Eleverna tycker att de blir behandlade på ett bra sätt och resultatet ökar med hela 12 procentenheter men

personalen behöver ingripa mer om någon blir illa behandlad eftersom endast 69 % tycker att personalen gör

det på ett bra sätt.

I elevenkäten kan vi se att fler trivs på PGÖ detta läsår då vi ökar med 4 procentenheter. Vi når inte målet på

80% men är uppe på 74% detta läsår. Undervisningen blir också bättre då fler anser att lärarna har en varierad

undervisning. I Undervisningsutvärderingarna visar det sig att 72% tycker att lärarna varierar undervisningen

jämfört med 66% föregående läsår. I elevenkäten ökar den varierade undervisningen från 72% till 77%. Det är

också positivt att 77% tycker att de får extra utmaningar i undervisningen jämfört med 70 % från  föregående

år.

4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Tjänsteplanering och genomförande av undervisning har skett utifrån föregående läsårs resultat,

kursutvärderingar, lärarnas utvärderingar och elevenkäter samt diskussioner i kollegiet. Dessa komponenter har

sedan fungerat som grund i schemaläggningsarbetet där skolledning och lärare samverkat för att tillsammans

hitta förbättringar som gynnar elevernas lärande. Tjänstefördelning och schema har under läsårets gång

ändrats efter uppföljning av undervisning och elevresultat i syfte att möta elevernas behov på ett mer

kvalitativt sätt. Vissa schemaändringar har också gjorts efter förslag på förbättringar från elever, exempelvis

transporttid till och från idrott, samt lektioners och rasters längd. Tidigare läsår har skolenheten schemalagt

samma starttid på skoldagen för samtliga elever i syfte att skapa ett lugn och på så vis bidra till studiero.

Under läsåret 2020/2021 har skolenheten fortsatt arbetat med tvålärarsystem i matematikundervisningen då

tidigare analyser och erfarenheter visat på ett behov då flertalet elever har låg självkänsla och låga kunskaper i

ämnet. Läsåret 2018/2019 hade vi tvålärarsystem även på engelska och svenska för IMY vilket inte bedömdes

vara nödvändigt förra läsåret och även detta läsår då elevgruppen minskat. Under läsåret 2020/2021 har vi

varit tvungna att ha tvålärarsystem på SO-blocket eftersom eleverna har haft låga resultat i flera år.

Vi har under läsåret justerat tjänstefördelningen och stöttat upp med en speciallärare i svenska, engelska och

matematik för att eleverna skulle nå målen när de började komma tillbaka efter en lång period hemma med

fjärrundervisning.  Samverkan gällande organisering, anpassning och utveckling av undervisningen har främst

skett under ledningsgrupps- och arbetslagsmöten samt i kollegium.

Under läsåret har skolenheten påbörjat kontinuerliga elevavstämningar där samtliga undervisande lärare,

rektor, specialpedagog och mentor deltar och samverkar kring pedagogiska utmaningar samt elevens

kunskapsutveckling och sociala situation. Avstämningarna organiseras arbetslagsvis och hålls var tredje vecka.
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Utvärdering av undervisningen

I elevenkäten VT 21 framkommer att 77% av eleverna anser att lärarna är kunniga och bedriver en varierande

undervisning, vilket är en ökning på 6 procentenheter från tidigare år. Det indikerar att det finns en fungerande

struktur i lärarnas undervisning samt att eleverna upplever att de arbetar mot sina mål. Svaren i enkäten kan

ses som att skolan håller god kvalitet och att lärarna har fortsatt utvecklas under läsåret.

Undervisningen innehåller inslag som är tänkta att utmana varje elev för att eleven ska nå så långt som möjligt

utifrån de egna förutsättningarna. Detta har skett genom att lärarna under året planerat för att både utmana

högpresterande elever, samt leda elever som har svårt att nå målen, mot måluppfyllelse. Elevenkäten visar att

77% av eleverna upplever att de får extra utmaningar om de vill och behöver det. Detta är en ökning med 7

procentenheter från föregående år.

Behov av extra anpassningar och stöd i skolan visar i enkäten på en markant ökning från tidigare år.  Eleverna

upplever att skolan till 80% arbetar med motiverande insatser, jämfört med 69% tidigare år. Detta kan bero på

att skolan arbetar för att varje individ ska känna sig sedd och förstådd genom bland annat  lära-känna-samtal i

början av terminen. Det ger en god insyn kring strategier för elever i behov av särskilt stöd och anpassning.

Det går inte att utläsa någon förändring kring studiero i årets elevenkät jämfört med föregående år. Det

framkommer att 61% känner sig tillfreds med arbetsron i skolan. Det kan vara svårt att dra några slutsatser

kring dessa värden då undervisningen under läsåret, på grund av pandemin, till stor del flyttat till olika digitala

plattformar.

Elevernas upplevelse av att vara med och påverka visar att 66% upplever ett mycket gott inflytande över

innehåll och arbetssätt under läsåret, och 69% anser att de har ett gott inflytande över sitt lärande.

Lärarna berättar att de arbetar på olika sätt för att ge eleverna inflytande. Det handlar om både innehåll, som

val av uppgifter inom yrkesämnena, samt om arbetssätt, som olika typer av examinationsformer (muntligt,

skriftligt, digitalt, förinspelat) och val av tidpunkt för teori och praktik (förmiddag eller eftermiddag).

Under läsåret har lärarna arbetat språkutvecklande inom yrkesämnena, genom att bland annat föra loggböcker.

De har också arbetat ämnesövergripande inom yrkesämnets mer teoretiska delar genom att bryta ner och

förstå texter,  sammanhang och begrepp, samt låtit eleverna träna på att dokumentera och skriva rapporter

(både under KÄ och GG),  liknande det gymnasiearbete som ska produceras under elevens sista läsår.

Eleverna på Svets, VVS, Fordon och Lås har arbetat ämnesövergripande en dag i veckan under vårterminen. Där

har de blandat teori och praktik för att få ett större sammanhang kring sitt praktiska arbete. Detta

projektarbete kommer utvärderas, för att se om en fortsättning och utveckling av arbetet är något som gynnar

eleverna på lång sikt.

I yrkeskurserna utgår lärarna från examensmålen då undervisningen planeras. Vad gäller GG sker detta till viss

del, men de flesta utgår huvudsakligen från kursernas centrala innehåll. För att få ett gemensamt

förhållningssätt där examensmålen mer kommer i fokus kunde en gemensam mall för planering av

kurs/arbetsområde där de aktuella examensmålen fylls i användas av hela kollegiet. En sådan mall finns och

används till viss del redan idag.

Värdegrundsuppdraget genomsyrar undervisningen på ett flertal olika sätt. Vi försöker i så hög grad som möjligt

anpassa undervisningens arbetsformer efter alla elevers olika behov. Vi upplever att vi under detta läsår har

samarbetat i högre grad kring elevernas undervisning: vi har även bett  varandra om hjälp oftare. Vi har stora
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möjligheter att samarbeta i arbetslagen vilket också sker, men svårare att hitta tid och former för samarbete

arbetslagen emellan.

Vi använder arbetssätt som främjar laganda och samarbete. Vi försöker också få eleverna att se vikten av att

hjälpa varandra på olika sätt.

Demokratiuppdraget diskuteras ofta på olika sätt både i och utanför undervisningen.

När det gäller värdegrundsarbetet är det viktigt med en samsyn i kollegiet, vilket är något som skulle kunna

förbättras.

De har möjlighet att påverka undervisningen vad gäller stoff, kvantitet, metod, tid, redovisningsform där så är

möjligt. Ett aktivt inflytande över utbildningen har eleverna genom deltagande i elevråd och klassråd. De

individuella valen ger eleverna viss rätt att bestämma innehåll i utbildningen.

Under fjärrundervisningen har eleverna inte behövt interagera med varandra i samma utsträckning som under

närundervisning. Dock ser vi att det finns mycket att jobba med  när det gäller elevernas respekt och förståelse

för andra. Hårt språkbruk, jag-mentalitet och en ovilja att hjälpa varandra förekommer.

Viktigt att jobba med att få ihop klasserna när de börjar åk 1; hitta sätt att göra detta både i undervisningen och

olika aktiviteter. Borde vara lättare då vi inte bedriver fjärrundervisning.

Resultaten i  elevenkäten visar följande:

- Eleverna behandlar varandra på ett bra sätt 66%

- Trygghet 78%

- Bra studiemiljö 56%

Under läsåret får eleverna svara på ett antal enkäter, t ex LoV-enkäten. Värdegrundsfrågor tas också upp på

klassråd och elevråd samt i olika typer av samtal (mentorssamtal, samtal på raster, luncher, lektioner).

Vi har haft en studiedag med kurator och f d skolpsykolog Miriam Fohlin. Under dagen informerades om och

diskuterades NP-variationer, jämställdhet och jämlikhet.

Tillsammans med Maria Bivesjö följde ledningsgrupp och EHT upp närvarolyftet. Detta resulterade i ett

kollegium, där specped och förstelärare repeterade relevanta punkter ur närvarolyftet.

Slutsatser

Skolenheten ska precis som förra året utveckla undervisningen vad gäller variation, struktur och utökat

ämnesövergripande arbete. Vi ska i kollegiet sträva efter samsyn gällande planering, genomförande,

uppföljning och utvärdering av undervisningen. Vi ska också verka för ökad kvalitet gällande bedömning och

betygssättning för likvärdighet i utbildningen. I arbetslaget för de gymnasiegemensamma ämnena ska vi

fortsatt vara flexibla vad gäller organisering och bemanning för att under läsårets gång anpassa verksamheten

utifrån enskilda elevers och undervisningsgruppers behov.  Ett fokusområde bör därför vara undervisning och

lärande med fokus på vad som händer i klassrummet. Inom ramen av detta fokusområde kommer en

förstelärare driva arbetet med följande utvecklingsområden:

- studieteknik

- uppföljning av språkutvecklande arbetssätt

- lektionsstruktur

- tillgänglig lärmiljö
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- lektionsdesign

- gemensamt arbetssätt i Classroom

- fortbildning NPF ( t ex Koll på jobbet: Funkis)

Ett till fokusområde under rubriken Undervisning och lärande blir Ämnesövergripande arbete där den andra

försteläraren fortsätter arbeta med det språkutvecklande arbetssättet i undervisningen men på ett djupare

plan samt arbetar mot en samsyn kring ämnesövergripande arbete.

Undersökningar visar att eleverna inte upplever en ökad studiero, dock fortgår utveckling på området och ett

till fokusområde blir att öka studieron.. Förutom att öka kvaliteten i undervisningen, ska skolenheten även

verka för att i större utsträckning följa de rutiner som råder (t ex disciplinära åtgärder som utvisning,

dokumentation i elevuppföljningsdokument för insatser av mentor och/eller EHT). Vi ska också fortsätta att

skapa goda relationer med eleverna och föra dialog med dem kring vad studiero innebär. I samtal med elever är

de flera fall inte medvetna om att de stör i den utsträckning klasskamrater uppfattar det. Det är också vanligt

förekommande att elever som stör saknar studiemotivation och är osäkra i sitt val av studier. Här är det

nödvändigt att integrera SYV i större utsträckning i EHT för att möta dessa elever på ett effektivare och mer

gynnsamt sätt. Vi ska därför återinföra mentorstid där mentor och elevhälsan arbetar med hälsofrämjande

insatser.

Vidareutveckling och samsyn i gällande elevavstämningar är nödvändigt för att nå effektivitet och

konstruktivitet, främst gällande elever som riskerar att inte nå målen i pågående kurser/ämnen. Rutinarbete

med handlingsplaner, anpassningar, stöd, kursvarningar och anmälan till rektor är delar som naturligt kan

beröras under elevavstämningarna.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Samtliga elever på yrkesintroduktion läser hela eller delar av de yrkesämnen som ingår i respektive nationell

programplan. Utbildningen innehåller också arbetsplatsförlagt lärande eller praktik i en omfattning som avgörs

utifrån elevens önskemål och behov. För elever som saknar godkända grundskolebetyg kan undervisning

erbjudas i följande ämnen: svenska eller svenska som andraspråk, engelska och/eller matematik. Eleverna

erbjuds också att läsa gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram.

Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling ingår i utbildningen, till exempel

motivationshöjande och hälsofrämjande insatser, förstärkt studie- och yrkesvägledning, studiebesök mm.

Utbildningen planeras på ett flexibelt sätt för att möta elevernas behov och önskemål.

Eleverna på IMY organiseras i egen undervisningsgrupp för studier i grundskoleämnen. Vad gäller yrkesämnen

ingår eleverna i undervisningsgrupper tillsammans med elever på nationellt program. I början av utbildningen

genomförs kartläggningssamtal tillsammans med elev och dess vårdnadshavare där elevens individuella

studieplan fastställs. Sedan följs kartläggningssamtalet upp i januari av SYV och rektor. Studieplanen omfattar

bland annat elevens mål med sin utbildning. Vid uppföljande utvecklingssamtal revideras eventuellt elevens

studieplan efter behov.

Programinriktat val (IMV)

IMV riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt

program, men som från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och i engelska

eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Eleven läser de grundskoleämnen som saknas för behörighet till nationellt program med målet att uppnå

godkända betyg så snart som möjligt under första året och därmed bli antagen på nationellt program. Samtidigt
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som eleven läser grundskoleämnen läser eleven också kurser som ingår i det nationella program som

utbildningen är inriktad mot samt genomför apl enligt nationell programplan. Skolenheten erbjuder elever på

IMV att läsa grundskoleämnena engelska och matematik.

De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program schemaläggs och organiseras

på ett sådant sätt att eleven snarast når behörighet till det nationella program som utbildningen inriktas mot.

Eleverna på IMV samläser med elever på nationellt program enligt de kurser som ingår i den nationella

programplanen. Grundskoleämnen schemaläggs parallellt med kurser på nationellt program och samläses med

övriga i klassen. I matematik har skolenheten ett tvålärarsystem för åk 1 som gör att lärarna kan dela upp

eleverna på ett flexibelt sätt utifrån enskilda elevers förutsättningar och behov.

Utbildningarnas upplägg

Beslut om hur utbildningen ska läggas upp tas utifrån elevens inriktning och mål. Den grundläggande

strukturen är ämnesstudier i yrkesämnen för de inriktningar som finns inom de nationella programmen på

skolenheten. Utbildningen planeras ett år i taget, varpå ett uppföljningssamtal genomförs för att stämma av

mål, progression och lämpligt innehåll. Elever som uppnår behörighet till nationellt program under året kan när

som helst antas till aktuellt program. För elever på yrkesintroduktion som har som mål att bli anställningsbara

blir utbildningen vanligen 2-3 år beroende på hur många grundskoleämnen och programgemensamma kurser

eleven väljer att läsa inom ramen för utbildningen. IM-utbildningen bedrivs som heltidsstudier (i genomsnitt

minst 23h/v). Praktiska Gymnasiet Örebro har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning på

introduktionsprogrammen där varje elev följs upp med ett individuellt utvecklingssamtal per termin, där den

individuella studieplanen ligger som grund för uppföljningen av elevens utbildning.

Utvärdering av introduktionsprogram

I samband med läsårets start genomförs kartläggningssamtal och planering av elevens studier för läsåret. Vi

kan även detta läsår se att förvånansvärt få elever är medvetna om syfte och mål med utbildningen där flera

elever, främst IMY, vittnar om att de själva inte varit aktiva i sitt val av studier, utan det har skett genom att

vårdnadshavare eller personal på grundskolan valt utbildning åt eleverna. Dessa introducerande samtal är

viktiga för elevens fortsatta skolgång då de ger en grund för att bygga relationer vilket är viktigt för alla elever,

men särskilt elever på IM. Flera elever vittnar om att Praktiska Gymnasiet Örebro är den första skolan som

verkligen lyssnar till elevens egna behov och planerar innehåll utifrån rådande förutsättningar. Detta gör att

flertalet väljer att stanna kvar och studera hos oss trots att de inte har ett intresse i just den inriktning de valt,

eller någon av de inriktningar skolan erbjuder.

Skolan arbetar med individuella planer för mål med utbildningen, information om syfte och mål med

introduktionsprogram samt täta uppföljningar vilket har resulterat i att fler elever når behörighet till nationellt

yrkesprogram än tidigare år. Vi kan också se att digitala hjälpmedel för uppgiftsbeskrivning på apl samt

uppföljning och bedömning av elevers kunskaper gynnat elever på IM då de som regel har utmaningar i att

uttrycka sig i tal och/eller skrift. Motivation och intresse för utbildningen har på så sätt ökat vilket visar sig i

betygsresultaten och/eller skriftliga bedömningar.

Att elever på IM-programmen samläser med elever på nationellt program fungerar väl. Vi kan inte se några

skillnader i resultat och utvärderingar mellan elever på IM-programmen eller nationella program, utan de

utmaningar och utvecklingsbehov vi står i gäller samtliga elever på skolan. Undantag här är elever på IMY som

läser grundskoleämnen- och/eller gymnasiegemensamma ämnen i egen undervisningsgrupp med två lärare i

klassrummet, alternativt två mindre undervisningsgrupper. Med detta upplägg skapas bättre förutsättningar för

alla på skolan vad gäller trygghet, studiero och anpassningar. Elever på IMY är i regel i större behov av tydliga

ramar och goda relationer med skolans personal vilket vi har lättare att möta med ökad personalstyrka.

Undervisningen är individanpassad då elevernas förkunskaper skiljer sig åt i större utsträckning än elever på
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nationellt program. Dock utgår lärare som oftast från ett och samma tema vilket stärker samhörigheten i

klassen då alla kan mötas i samtal, uppgifter och diskussioner kring ett ämne/område.

En av skolans studie- och yrkesvägledare har under läsåret haft uppdraget att hitta alternativa praktikplatser till

elever på IMY i syfte att öka motivation och ge eleverna möjlighet till träning i socialt samspel och att följa tider

och regler som råder på en arbetsplats. I det arbetet har ingått samtal med eleven om intressen, behov,

framtidsdrömmar osv i syfte till god matchning av plats och handledare. Detta är ett långsiktigt arbete som

förväntas ge effekt för enskilda elevers inställning till skola och arbete.

Slutsatser

Arbetet med tydliga planer med mål för utbildningen och information om varför man studerar på ett

IM-program är något som skolans bör fortsatt arbeta med för att ytterligare förbättra förutsättningarna för

elever på IM. Även SYV:s uppdrag att hitta praktikplatser till elever på IMY, vilket är gynnsamt för elevernas

skol- och sociala situation, är ytterligare ett område som bör vidareutvecklas.

Antalet IM-elever som når behörighet till nationellt program och/eller avslutar sina studier med yrkesexamen

ökar för varje år vilket visar att skolans systematiska och målmedvetna arbete ger goda resultat och bör på så

vis fortsatt utvecklas med målet att ännu fler elever lyckas med just sitt mål.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

En övergripande analys sker i kollegiet vid utvärderingsdagar efter betygssättning. Dessa analyser omfattar

bland annat kön, typ av kurser, resultat över tid och även jämförelser med andra kommunala och fristående

gymnasieskolor i kommunen. Skolans lärare använder olika metoder för att göra likvärdiga bedömningar och

sätta likvärdiga betyg och skolan har såväl formella som informella forum för samverkan och sambedömning.

Bland annat samverkar lärare kontinuerligt på arbetslagsmöten gällande bedömning och betygssättning. Då

merparten av skolenhetens yrkeslärare är icke legitimerade sker sambedömning i stor utsträckning.

Förra läsåret genomfördes en studiedag tillsammans med fem andra skolenheter inom Praktiskas

gymnasieområde där lärare gavs möjlighet att diskutera tolkningar, tillämpningar och värderingar i syfte att

skapa gemensam grundsyn gällande bedömning och betygssättning. Elevhälsan delade erfarenheter och tankar

kring hur de kan ta en större roll gällande bedömning och betygssättning. Studiedagen planerades av

skolenheternas förstelärare och rektorer där förstelärarna hade ett delat ansvar för tre temapass; elevcase,

reflektion kring sin roll som betygssättande lärare samt återkoppling, summativ och formativ bedömning.

Dagen föll väl ut och lärare ser ett fortsatt behov av samverkan i ämnet. Skolenhetens lärare har genomfört

AcadeMedia och Karlstads universitets webbutbildning i bedömning och betygssättning, under ledning av

förstelärare och biträdande rektor, som ytterligare ett led arbetet att kvalitetssäkra likvärdigheten i bedömning

och betygssättning av våra elevers kunskaper. Utbildningen har genomförts gemensamt där diskussion och

dialog inom ämnet varit en stor behållning. Tre av skolans yrkeslärare har tillsammans med förre rektorn och

representanter från skolorna i Nord genomfört Skolverkets utbildning i apl-utveckling i syfte att öka kvaliteten i

uppföljning och bedömning av elevers arbete på apl.

LoopMe är en ny digital plattform där elever ute på apl kan kommunicera genom bild och text med sin

yrkeslärare. LoopMe används också i trepartssammanhang där handledaren kan följa elevens framsteg samt

verifiera elevens kunskapsutveckling. Tre av skolenhetens yrkeslärare har gått utbildning kring funktioner i
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kommunikationsplattformen och har detta läsår vidareutvecklat arbetet på skolan och introducerat övriga

lärare.

Information hur eleven ligger till i respektive kurs/ämne i förhållande till kunskapskraven sker framförallt

formativt genom enskilda samtal mellan elev och undervisande lärare, men också via kommentarer i Google

Classroom samt via Snapchat och Google Drive. Eleven kan också följa sin kunskapsutveckling i kursmatriser i

SchoolSoft. Skolans lärare utgår från flera underlag där eleven på olika olika sätt visat sina kunskaper. Det kan

vara genom muntliga och skriftliga prov, muntliga och skriftliga redovisningar, gruppdiskussioner, praktiskt

arbete på apl, praktiskt arbete inom yrkeskurser på skolan, teoretiskt arbete i yrkeskurser och nationella prov.

Det kan också vara bedömningsunderlag från annan kurs än den läraren själv undervisar i. Vårdnadshavare har

tillgång till Schoolsoft och ges där också möjlighet att följa sitt barns kunskapsutveckling. Mentor alternativt

EHT kallar elev och vårdnadshavare till uppföljnings-/avstämningsmöte när det finns risk att eleven inte når

målen i pågående kurs/kurser. Under vårterminen har utvecklingssamtal erbjudits och genomförts via digitala

medier.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Skolans elever har tillgång till Schoolsoft och de kursmatriser som finns där. Detta möjliggör att eleverna samt

vårdnadshavare löpande har tillgång till att se elevens kunskapsutveckling i pågående kurser. Alla elever samt

vårdnadshavare har även tillgång till elevens individuella studieplan där de kan se elevens pågående samt

avslutade kurser. 69% av eleverna anser att de får bra information om hur de ligger till i kurserna. Det är en

liten ökning med 1 procentenhet från förra året.

Mentor ansvarar för att erbjuda elever samt vårdnadshavare (för minderåriga elever) ett organiserat

utvecklingssamtal per termin. Under samtalet lyfter mentor elevens skolsituation och hur elevens kunskaper

förhåller sig till kunskapskraven i elevens pågående kurser.

Samtliga lärare på skolan använder sig av google Classroom i sin undervisning. I Classroom lämnar

undervisande lärare formativ bedömning kring enskilda uppgifter. Här får också elever reda på om

komplettering kring enskilda uppgifter behövs. Detta sker löpande under kursens gång. I Google Classroom kan

även vårdnadshavare bli inbjudna, så att de kan följa sitt barns kunskapsutveckling. Eleverna är nöjda med att

lärarna ger hjälp i kursen när de behöver det. I undervisningsutvärdering under vårterminen 2021 är det hela

80% som tycker att de får bra hjälp.

Ytterligare ett sätt för eleven att få del av sin kunskapsutveckling är betygssamtal med undervisande lärare.

Detta ska erbjudas eleven minst en gång under kursens gång. 69% av eleverna anser att lärarna förklarar hur de

sätter betyg och vad de väger in i betyget. Det är en liten minskning från föregående år.

En del mentorer saknar mentorstider, detta är också ett forum för eleverna att få information kring sin

kunskapsutveckling i pågående kurser.

Yrkeslärare på skolan använder sig av appen Loopme, för att få in material från elever samt handledare på

APL-platser. För att nå en validitet i betygsättning i elevens yrkeskurser sker också trepartssamtal där eleven,

APL-handledaren samt undervisande lärare deltar. I Loopme kan även vårdnadshavare bli inbjudna.

Skolförlagda elever erbjuds att utför APL-liknande moment i sina yrkeskurser för att kunna uppvisa sina

förmågor. Det fungerar väl för de flesta lärare och elever.

I yrkeskurser ges eleverna möjlighet att visa sina förmågor samt kunskaper på olika sätt; dels praktiskt,

teoretiskt och i många fall även muntligt. Detta för att säkerställa att eleven får visa sina kunskaper på ett sätt

som passar eleven.
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I de gymnasiegemensamma kurserna får eleven möjlighet att visa sina förmågor och kunskaper på olika sätt då

samtliga kurser innehåller teoretiska moment, som också går att redovisa muntligt. På grund av rådande

omständigheter kring Covid 19 valde Skolverket att ställa in samtliga nationella prov under läsåret. Praktiska

Örebro valde istället att använda sig av skolverkets bedömningsstöd i svenska 1,3, engelska 5 och 6 samt

matematik 1a. Detta för att säkerställa att skolan har en samsyn kring bedömning och betygsättning. Under

läsåret har ämnesövergripande arbete skett mellan yrkeslärare och lärare i de gymnasiegemensamma

kurserna, där har lärarna tillsammans gjort en sambedömning utifrån de pågående kurserna.

Samtlig personal har genomgått Skolverkets kurs kring språkutvecklande arbetssätt, detta har gett lärarna

kunskap kring hur man som pedagog kan arbeta med olika typer av muntliga examinationer för att kunna nå

fler elever. Det språkutvecklande arbetet underlättar även kring konstruktioner av uppgifter, för att göra dem

mer begripliga för fler elever. Något som också påverkar vilken typ av bedömning samt betygsättning som

läraren gör samt utvecklar elevernas ordförråd och språkliga förmåga.

Biträdande rektor samt  på skolan är ansvarig för introduktion av nyanställd personal. Här sker ett löpande

arbete kring uppföljning och stöd kring betyg och betygsättning för nyanställda lärare samt obehöriga lärare.

Specialpedagog har under läsårets gång informerat och handlett nyanställda lärare kring extra anpassningar

osv.

Under läsåret har betyg och bedömning lyfts inom olika mötesforum. Yrkeslärarna har deltagit i en workshop

kring ämnet, som leddes av skolans biträdande rektor samt förstelärare. Syftet med workshopen var att få en

samsyn kring kunskapskraven samt värdeorden som finns i kunskapskraven. Skolans specialpedagog deltog

kring diskussion om undantagsbestämmelsen vid betygsättning. Lärarna känner sig trygga med bedömning och

visar en trygghet när de gäller betygsättning.

Skolans mål är att samtliga yrkeslärare som saknar yrkeslärarexamen ska gå Pil-utbildningen för att säkerställa

kvaliteten på skolans undervisning. Utbildningen behandlar även betyg och bedömning. Samtliga yrkeslärare på

PGÖ har gått klart PIL-utbildningen i juni 2021 och är godkända.

Slutsatser

Skolan har goda förutsättningar att förmedla elevernas kunskapsutveckling till elever samt vårdnadshavare.

Appen Loopme har visat sig vara effektiv för att yrkeslärarna ska få en tydlig och korrekt bild av elevernas

kunskapsutveckling inför bedömning samt betygsättning, i samråd med APL-handledare. Skolan har använt sig

av Schoolsoft under en längre period vilket gör att lärare känner sig bekväma med verktyget.

Det ämnesövergripande arbetet som skett under läsåret har haft god effekt för både elever samt lärare, då

yrkeslärare och lärare i de gymnasiegemensamma ämnena har kunnat samarbeta kring kurser samt

kunskapskrav. Detta har varit gynnsamt för eleverna då de ser en större nytta att inhämta kunskaper till sitt

framtida yrke samtidigt som de visar sina förmågor i sina gymnasiegemensamma kurser.

Workshopen som hölls under året har också varit positivt då kollegiet nått en tydligare samsyn kring

bedömning samt betygsättning. En tydlig samsyn kring bedömningsarbetet stärker kvaliteten kring

betygsättningen. Alla nyanställda lärare som började detta läsår ska delta i Academedia Academys kurs om

Betyg och bedömning under hösten 2021. Förstelärarna bokar även in några träffar med de nyanställda lärarna

för att diskutera innehållet i kursen.

Det språkutvecklande arbete som skolan startade under läsåret är något som har haft en god effekt i att kunna

nå fler elever och är något som skolan kommer att arbeta vidare med under nästkommande läsår.
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Under nästkommande läsår behöver kollegiet fortsatt arbeta med att utveckla de verktyg som används. Skolan

behöver en tydligare konsensus kring vilka delar av Schoolsoft som ska användas och på vilket sätt.

Skolan kommer även under nästkommande läsår arbeta kollegialt kring uppgifters validitet och eventuella

specialpedagogiska frågor. Syftet med detta är samtliga lärare på skolan ska utmanas i sin undervisning och

utformande av uppgifter, för att nå fler elever. Detta med förhoppning att förtydliga olika kursers kunskapskrav,

kopplade till examensmål samt förmågor. Samt höja skolans generella måluppfyllelse och betygsnivå.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan består av rektor (1.0), skolsköterska (0.4) (sjukskriven under 2 månader ht20), kurator (0.4) och

specialpedagog (0.8 under våren 2021. Hon arbetade bara 20 % under hösten. Även skolans SYV (0.2) ingick i

skolans elevhälsoarbete fram till februari 2021. Skolläkare och skolpsykolog har varit kontrakterade 3h

respektive 20h per termin. Dessa har under läsåret deltagit i två av elevhälsans möten digitalt pga Covid -19.

Övrig tid har nyttjats till konsultation via mail och telefon. Skolans studie- och yrkesvägledare deltar också i

skolans elevhälsoarbete, främst genom enskild vägledning gällande val av studier, men också gällande apl och

eftergymnasiala studier. Elevhälsoteamet håller veckovisa möten, där agendan varannan vecka innefattar

elevers frånvaro samt förebyggande och främjande arbete, och varannan vecka ägnas mötet åt enskilda

elevärenden.

Varje vecka deltar specialpedagog och rektor på elevavstämningar där varje program representeras var 3:e

vecka. På elevavstämningarna diskuteras elever som riskerar att inte nå målen i kurser, frånvaro, mående och

motivation. Mentor får då en bred överblick över elevens situation samt handledning av elevhälsoteamet.

Det förebyggande och främjande arbetet har prioriterats, där EHT haft gemensam mötestid varannan vecka för

att planera och följa upp insatser. Skolenheten erbjuder samtliga elever gratis frukost innan skolstart vilken

serveras av skolans personal. Detta främjar närvaro, motivation och studiefokus. Det är också ett forum för

relationsbyggande mellan personal och elever vilket bidrar till ökad trygghet. Merparten av skolans personal

äter också lunch tillsammans med eleverna i skolans matsal vilket också främjar trygghet och relationer mellan

personal och elever. Ytterligare ett prioriterat område har varit att tillse att det finns personal i skolans entré vid

skolstart på morgonen för att hälsa elever välkomna och uppmärksamma elever som har sen ankomst.

Kurator har även besökt alla klasser i årskurs 1 och arbetat med  jämställdhet i syfte att främja trygghet och öka

motivation. Kurator har även samverkat med naturkunskapsläraren i sex-och samlevnadsundervisningen,

specifikt gällande samtyckeslagen och sexuell kommunikation. Under läsåret har elevhälsan infört

“elevhälsofika” där elevhälsan ville fortsätta med att bjuda in externa aktörer men covid-19 gjorde detta

ogenomförbart. Syftet var att eleverna ska få ökad kunskap om samhället, fler möjligheter till fritidsaktiviteter

och information som kan ge ökad fysisk och psykisk hälsa. Elevhälsofikat genomförs minst två gånger per

termin.

Tillsammans med Maria Bivesjö följde ledningsgrupp och EHT upp närvarolyftet. Detta resulterade i ett

kollegium, där specialpedagog och förstelärare repeterade relevanta punkter ur närvarolyftet.

Tydlighet och struktur skapar trygghet och med anledning av detta startar ordinarie schema andra skoldagen

på läsåret. För elever i årskurs 1 med tema yrkesliv i syfte att tidigt kommunicera skolans arbete och innehåll i

det program eleverna valt. I samband med tema yrkesliv pågår ett arbete med att identifiera elever som
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upplever att de har valt fel program. Undervisande lärare meddelar skolans SYV som skyndsamt bokar in ett

möte med eleven för att samtala kring elevens alternativ och vid behov vägleda till annan utbildning.

Vägledning av elever till andra utbildningar ser vi som någonting positivt då det gynnar deras och skolans

framtida arbete. Detta då elever som inte vill studera de utbildningar Praktiska Gymnasiet Örebro erbjuder,

sällan är främjande för övriga elevers skolgång. Att snabbt komma igång med ordinarie schema och praktiskt

arbete samt tidig information från branscher om yrket har varit framgångsrikt och planeras genomföras på

motsvarande sätt kommande läsår.

Skolans administratör ingick i EHT fram till februari 2021 och hade ett särskilt uppdrag gällande uppföljning av

elevers frånvaro och är den person som svarar i sjukanmälanstelefonen. Admin delger EHT varannan vecka

samt tar en första kontakt med elev och vårdnadshavare när elev har högre frånvaro än 15%, eller när ett visst

mönster av frånvaro identifierats. Vidare utredning och uppföljning gällande frånvaro ansvarar mentor för, med

stöd från elevhälsan.

Elevernas lektioner hade fram till läsåret 2020/2021, gemensamma start och sluttider. Detta för att säkerställa

att ingen rör sig i lokalerna utanför lektionstid. Tryggheten på skolan ökar vilket är en positiv faktor. På

skolenheten finns kameraövervakning, vilket också är en bidragande orsak till att bråk och skadegörelse

minskat vilket tidigare uppstod. Vi har fortsatt att schemalägga eleverna i hemklassrum i syfte att främja

elevers trygghet och studiero. Även om studieron ökat behöver samtlig personal på skolan förbättra arbetet

gällande studiero. I elevenkät framkommer det att vi förbättrat oss vad gäller studiero. Personalen anser dock

att studieron fortsätter att förbättras mot tidigare läsår genom att ändrad tjänstefördelning och organisering

med tvålärarsystem i vissa klasser, hemklassrum till alla elever och i vissa fall fasta sittplatser.

Under perioden med fjärrundervisning under VT21 hjälpte specialpedagog och förstelärare  till med struktur,

delaktighet, samtalsklimat, variation och studiero i syfte att ge skolenheten möjlighet att justera, anpassa och

utveckla pågående fjärrundervisning.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Alla kompetenser var på plats under vårterminen 2021 men under läsårets första termin arbetade

specialpedagogen endast 20%, något som förändrades under november. Skolsköterskan var också frånvarande

under hösten 2020 då hon var sjukskriven i två månader.

Samtliga kompetenser för elevhälsan finns på skolan nu. Många av skolans elever behöver dock ett större stöd

än vad skolan kan erbjuda. Detta då stora delar av skolans elevunderlag har en bristande skolvana, lever i

socioekonomisk utsatthet och vi har också många elever på skolan som har någon typ av neuropsykiatriska

funktionsvariationer. För att elevhälsan på skolan ska kunna arbeta mer främjande samt förebyggande

anställdes under vårterminen en speciallärare på 80%.

Specialpedagog och rektor har deltagit i samtliga elevavstämningar under läsåret. Detta för att stötta

undervisande lärare i elevers måluppfyllelse, men också för att öka samarbetet mellan skolans elevhälsa samt

lärare. Då skolan är relativt liten sker samverkan mellan elevhälsan samt lärarna naturligt vid olika typer av

möten. Specialpedagog har tät kontakt med lärare kring vissa elever, men har också deltagit i undervisningen.

Vi anser att det blir bättre med MUD-avstämningar men också när alla i elevhälsan deltar på mötena. Det har

under året blivit mycket jobb för rektor och specialpedagog.

Elevhälsan har besökt samtliga elever i  åk 1 för att presentera sig samt berätta för eleverna om vilka olika typer

av professioner som arbetar inom skolans elevhälsa. Målet med detta var att eleverna skulle få en tydlig bild av

vilka som arbetar inom skolans elevhälsa. 100 % av skolans flickor känner sig trygga med personalen på skolan

och 97% av pojkarna.
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Då skolan under större delen av läsåret bedrivit fjärrundervisning i hög grad så har elevhälsan haft svårt att

arbeta med elever på gruppnivå i den utsträckning vi önskat.

Ledningsgrupp, rektor samt specialpedagog deltog under höstterminen i Närvarolyftet via Academy med Maria

Bivesjö. Något som personalen på skolan tidigare också gjort. Då skolan sedan tidigare gång anställt ny personal

gjordes detta för att vi skulle få en samsyn kring skolans närvaroarbete. Specialpedagog samt förstelärare

förmedlade sedan informationen till övriga i kollegiet.  Under EHT-möten samt under elevavstämningar fördelas

ärenden till elevhälsans personal, vilka elever som skolsjuksköterskan ska prioritera vid hälsosamtal osv.

Skolan har under läsåret arbetat med två typer av anmälan till rektor; anmälan till rektor vid hög frånvaro samt

anmälan till rektor om eleven inte når målen i kursen. Detta har inte fungerat väl, så inför kommande läsår

behöver kollegiet få en repetition kring dessa.

Då skolan till stor del har bedrivit fjärrundervisning under läsåret har förstelärare samt specialpedagog

gemensamt skapat en struktur för hur samtliga lärares Classrooms ska se ut. Detta för att alla elever ska mötas

av samma lektionsstruktur i samtliga kurser. Detta för att underlätta för skolans samtliga elever.

Skolan har bjudit på frukost till de elever som har varit inne i skolan och haft närundervisning.

Slutsatser

De förebyggande och främjande insatser som genomförts under läsåret har haft god effekt då elevers trygghet,

motivation och resultat ökat något. Elevhälsan och skolan som helhet ska fortsätta att utveckla detta arbete

under kommande läsår. Skolenheten har utmaningar i arbetet med bristande närvaro och studiero vilket

resulterat i anställning en speciallärare och en extra resurslärare. Dessa medarbetare och specialpedagogen

med arbetsuppgift har satsat på att finnas till hands i skolans lokaler och möta elever i entrén på morgonen,

följa elever till lektion och möta elever som eventuellt utvisas från lektioner samt fånga upp elever som är på

väg att avvika från skolan. Elevhälsan ska under nästa läsår delta i uppföljning och utvärdering av undervisning

och resultat i större utsträckning än tidigare för att stärka arbetet med att öka elevers måluppfyllelse. Alla i

elevhälsan behöver vara med på de nya MUD-mötena under nästa läsår.

Inför nästa läsår planeras att utöka kunskapen hos personalen inom det neuropsykiatriska området. Målet är

att undervisningen ska vara lika begriplig och tydlig för elever inom NP som elever utan diagnoser därför blir ett

fokusområde Tillgänglig undervisning. Utbildning och arbetssätt planeras och genomförs i samarbete med

speciallärare och förstelärare (tex Koll på jobbet:Funkis).
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Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Praktiska Gymnasiet Örebro erbjuder lärlingsutbildning där elever har minst 50% arbetsplatsförlagt lärande

(apl) under sina tre gymnasieår. Det finns också elever på yrkesprogrammen som har skolförlagd utbildning

med minst 15 veckors apl under sin studietid. Elever på introduktionsprogram erbjuds liknande gymnasial

lärlingsutbildning med minst 50% på apl under läsåret. Elever på introduktionsprogrammet yrkesintroduktion

erbjuds praktik som alternativ till apl i de fall det är mer gynnsamt för eleven.

Under läsåret har yrkeslärare på respektive programinriktning ansvarat för anskaffning av apl-platser samt

riskbedömning, besök, uppföljning och trepartssamtal med handledare och elev gällande bedömning.

Yrkeslärare har en dag per vecka avsatt i schemat för apl, samt möten varannan vecka för samverkan gällande

planering, genomförande, uppföljning och bedömning. Yrkeslärares kontakter i branschen är A och O gällande

anskaffning och kvalitetssäkring. Ett rektorsbeslut med fördelning av kurser och omfattning skrivs för varje

enskild elev och följer utbildningskontraktet. Det finns även en generell fördelning för varje program och

inriktning vilken beslutas inför läsårsstart. Vilka moment som eleven förväntas genomföra på apl följs

kontinuerligt upp av undervisande lärare. De moment som inte genomförs på apl tillser lärare att elev får

genomföra på skolan inom ramen för schemalagd undervisning. Detta ställer höga krav på yrkeslärares

flexibilitet och anpassning för varje enskild elev i större utsträckning än i traditionell skolförlagd undervisning.

Yrkeslärarna har fortsatt med att söka upp nya apl-platser under läsåret. Detta genom att yrkeslärare i större

utsträckning kontaktat ägare/chef på de potentiella företagen. Tidigare har man i större utsträckning kontaktat

vem som helst på företaget och detta har i många fall resulterat i att intresset inte varit så stort att tacka ja till

en elev, förhoppningen är att ägare/chef ser det mer intressant att få in nytt blod i företaget samt säkra dess

framtid och tillväxt.

En nyhet förra året som ökat effektiviteten och kvaliteten i vårt arbete var de digitala utbildningskontrakten.

Genom att  skriva och signera kontrakt digitalt sparas arbetstid för både yrkeslärare, rektor och admin. Vi har

hittat systematisk arbetsgång gällande upprättande av de digitala kontrakten vilket gör att kontrakten idag är

mer rättssäkra än tidigare. Ytterligare digitala hjälpmedel för ökad kvalitet och effektivitet är LoopMe, Snapchat

eller Google Drive där yrkeslärare kan ha daglig kontakt med elever på apl, dels för närvaro men framförallt för

bedömning. Eleverna dokumenterar genom foton och kortare texter vilka de skickar till undervisande lärare via

grupper i Snapchat eller Google Drive samt enskilt i LoopMe. På så sätt pågår formativ bedömning kontinuerligt

och eleven får direkt feedback av undervisande lärare.

Då de arbetar i digitala grupper som SnapChat och Google Drive kan också klasskamrater kommentera

varandras arbeten och ge tips och råd för förbättring, så kallad kamratbedömning vilket är positivt för elevernas

kunskapsutveckling. Då eleven och läraren håller kontinuerlig dialog på apl och avstämning i skolan bidrar

detta, tillsammans med att flertalet moment återkommer i olika kurser, till att förståelse för examensmålen och

utbildningen i sin helhet ökas.

Apl-företagens handledare informeras väl gällande sitt uppdrag, av ansvarig yrkeslärare, och uppmanas att

genomföra Skolverkets handledarutbildning för kvalitetssäkring gällande handledarkompetens, vilket de flesta

gör. Vad gäller kontakt med branschen för utveckling av utbildningen och elevernas förutsättningar sker detta

främst genom dialog mellan yrkeslärare och apl-företag. Att genomföra kvalitativa programråd är en utmaning

för oss, dock fungerar det väl inom FT, BAM och HV där vi håller programråd tillsammans med andra skolor i

området, vilket underlättar branschrepresentanternas tidsschema.
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Utvärdering av APL

Med god kvalitet på APL-plats syftar vi till att eleven får göra moment kopplat till kurser som eleven läser.
Utifrån riskbedömning säkrar vi arbetsplatsen, detta görs  utifrån fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö
samt personlig skyddsutrustning. Alla yrkeslärare har genomgått en grundutbildning,  APL-introduktionspaket,
som är kopplad till god kvalitet inom det arbetsplatsförlagda lärandet. Vi har inte fått ut elever på APL som vi
ska eftersom många APL-platser tackade nej till lärlingar under pandemin. Våra APL-platser har bra kvalitet
men många har som sagt skickat tillbaka eleverna till skolan under läsåret.

Vi rekommenderar att alla handledare går Skolverkets digitala handledarutbildning. Denna utbildning har alla
yrkeslärare på skolan gått. De som gått utbildningen har varit väl förberedda på sitt uppdrag. I de fall
handledaren ej gått handledarutbildning märker vi att eleven får sämre förutsättningar att nå målen. 

Vi använder oss av olika digitala plattformar för att tanka av elevernas progression. Detta för att yrkeslärarna
löpande ska kunna ha överblick över vad eleverna gör på sin arbetsplats. Trepartskommunikation förekommer
ständigt då handledare, elev och ansvarig lärare kommunicerar kring arbetsprocessen. 

Eleverna använder sig av loggbok och veckorapport där de bl.a. kan skriva om veckans arbete samt lägga in
bilder från sin APL. Vi har använt oss av digitala verktyg för att koppla erfarenheterna från elevens APL till den
skolförlagda utbildningen. 

Eleverna har fått ge exempel ur sin veckorapport, där de berättat om olika saker. Vi har flera tankar och idéer
för att införa detta tydligare i den skolförlagda undervisningen. 

Vi använder oss av LoopMe för att skapa uppgifter åt eleven på arbetsplatsen. Vi använder oss av
informationen på APL för att individanpassa undervisningen i den mån det är möjligt. Eftersom vi inte alltid kan
säkerställa samtliga moment på elevens APL har vi varit tvungna att testa av samtliga förmågor i den
skolförlagda undervisningen. På  det viset har vi utgått från elevens lärande och erfarenhet på APL. 

Samverkan mellan yrkesämnen och gg-ämnena har bl.a. legat i att eleverna använt sina veckorapporter från
APL-en och fått stöd med språk och formalia i svenskan. 

Kopplingen till näringslivet och aktuella branscher har gjorts på olika sätt. Bland annat har vi på elprogrammet
besökt olika typer av belysningar i exempelvis butiker. Inom data har vi besökt Lockhyttemasten, och inom VVS
har vi besökt ÖBO´s huvudkontor där vi tagit del av ritningar, detta under kursen i ritningsteknik. 

Facket har varit på besök där de informerat om rättigheter, lagar och bestämmelser. Studiebesök har på grund
av pandemin inte varit aktuella under läsåret. 

Vi upplever att programrådsmötena inte varit särskilt givande på det stora hela. Det finns undantag, exempelvis
på fordonsprogrammet, där man har välfungerande, lukrativa möten. I flera andra program har det varit
problematiskt på grund av dålig uppslutning. Fortsatta digitala möten skulle kunna vara ett alternativ för att få
till bättre närvaro. Vi kommer titta på nya sätt för att försöka etablera nya, relevanta och värdefulla kontakter. 

Slutsatser

Vi ska öka kunskapen i LoopMe hos alla medarbetare, för att ännu bättre koppla elevernas erfarenhet och
kunskap från APL till den skolförlagda undervisningen.  GG-lärarna kommer att involveras mycket mer än
tidigare. Vi kommer också att etablera nya kontakter med branschfolk, samt vårda de kontakter som finns i
nuläget. 
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Våra styrkor, olika digitala plattformar, som Snapchat och LoopMe. Vi behöver bli bättre på att se till att alla
medarbetare har liknande kunskapsnivå när det kommer till de digitala plattformarna, detta för att kunna följa
elevernas arbetsprocess på ett likvärdigt vis inom de olika programmen. Vi behöver också bli bättre på att
förbereda eleverna inför APL så fler kan komma ut i yrkeslivet och får en bra start. Detta kommer att behövas
göras på mentorstiden en gång i veckan.

Vi ska fortsätta med KÄ-tid på onsdagar där vi vägleder och stöttar varandra i arbetet med LoopMe.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Studie- och yrkesvägledare (SYV) ingick i EHT på skolenheten under höstterminen 2020 fram till februari 2021

och var en viktig part i det främjande och förebyggande arbetet. SYV vägleder elever enskilt och i grupp samt

stödjer undervisande lärare i planering och genomförande gällande integrering av vägledning i undervisningen.

Skolenheten har under läsåret delat upp SYV-uppdraget på två medarbetare med 0.2 tjänster vardera, (totalt

0.4 SYV) där ett uppdrag kombinerats med 0.8 admin. Detta har gjort att admin/SYV kvalitetssäkrat elevers

studieplaner då denne haft totalansvar för SchoolSoft. Här har också vägledning skett inför individuella valet,

eftergymnasiala val samt samtal om vikten av apl och arbete efter gymnasiet. Admin/SYV har också haft ett

övergripande ansvar för uppföljning av elevers närvaro/frånvaro samt ingått i kommunens och AcadeMedias

nätverk för SYV i Örebro. Den andra studie- och yrkesvägledaren har fokuserat på enskild vägledning främst

IMY där elever haft behov av praktikplatser samt kontakt med externa samarbetspartners som kommunen,

Försvarsmakten och Polisen. Viss apl-anskaffning har också ingått i tjänsten. I början av läsåret går större delen

av arbetstiden till vägledning och lotsning av elever som gjort felval och önskar annan utbildning. SYV är även

involverad i överlämningar från grundskola.

Skolans lärare och SYV samverkar med branschorganisationer i syfte att ge elever vidare kunskap om val av

yrkesområde i kombination med sin apl. Samverkan mellan lärare och SYV sker också gällande elevernas

praktiska erfarenheter och kunskaper från apl genom planering och uppföljning inför och under det

arbetsplatsförlagda lärandet.

Genom tema yrkesliv och ämnesövergripande arbete mellan yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma

ämnen skapas en helhetsbild för eleven vilket ger en tydlig koppling mellan studier och kommande yrkesval.

Detta görs genom att lärarna samverkar gällande kurs- och ämnesplaners centrala innehåll och integrerar

varandras i undervisningen, exempelvis genom muntligt anförande i svenska om arbetsmiljö och säkerhet.

Ytterligare insatser som görs är att i både yrkes- och gymnasiegemensamma ämnen arbeta med källkritik,

normer och värden. Ekonomi och CV-skrivande är också arbetsområden där lärare samverkar.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Tema yrkesliv och samverkan i kollegiet gällande ämnesövergripande arbete har fortsatt ökat elevernas

motivation och medvetenhet om vald utbildning. Det har också lett till snabbare processer för elever som valt

fel utbildning och de har i ett tidigare skede fått vägledning för ändring av gymnasieval. Det visar sig främst i en

ökad närvaro hos annars omotiverade elever. Elever uppskattar också att lärare från gymnasiegemensamma

ämnen deltar i undervisningen i yrkesämnen och på så sätt ökas också lärarens kunskaper om elevens intressen

vilket bidrar till ökat goda relationer som kan nyttjas i andra undervisningssituationer.
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Att bjuda in branschorganisationer till skolan är uppskattat av eleverna och bidrar till en ökad förståelse för och

kunskap om olika vägval inom en bransch, samt vilka karriärvägar som är möjliga. men det har inte varit möjligt

på grund av Covid-19.

Elever på IM-programmen har en låg förståelse för och kunskaper om programmens syfte och mål vilket

utmanar oss i vardagen både vad gäller det vida och smala arbetet med studie- och yrkesvägledning. Detta

främst gällande yrkesintroduktion. Flertalet elever har valt utbildningen för att de inte kommit in på något

annat väl eller för att “de måste” gå på gymnasiet. Detta har under läsåret krävt resurser av skolan, främst

gällande motiverande insatser och vägledning i stort, men också anpassning i undervisningen utifrån elevens

intressen och behov.

Skolenhetens arbete med motivation och vägledning för främst IMY-elever bör startas i ett tidigare skede i syfte

att hitta insatser och innehåll i elevernas studier som gynnar deras anställningsbarhet, främst utanför

branschen för valt inriktning. I takt med att fler förstahandssökande elever väljer att studera på Praktiska

Gymnasiet Örebro kombinerat med snabbare insatser för IMY kan det ge ökat utrymme för SYV att ytterligare

öka samverkan med skolans lärare gällande det vida perspektivet och delta i olika insatser i

undervisningssituationer än vad tidigare gjorts.

Tema yrkesliv och det ämnesövergripande arbetet ska fortsatt utvecklas för att ytterligare öka elevernas

helhetsförståelse för vald utbildning och branschen i stort. Vi ska verka för att hitta fler samverkansparter inom

respektive bransch men också samhället i stort med målet att förbereda elever i så stor utsträckning som

möjligt för vuxen- och yrkeslivet. Det vida SYV-uppdraget som lärare genomför i undervisningen vilka

identifierats och sammanställts under fortbildningsdagen ska fortsatt genomföras då det ökar elevens

självmedvetenhet, men också bidrar till elevers helhetsförståelse för utbildningen och kommande yrkesliv.

Vi kan konstatera att vi är i behov av att få in en systematik gällande det arbete som görs där flera delar kan

vävas in i SYVs årshjul.

Slutsatser

Tema yrkesliv är fortfarande ett framgångskoncept som ska vidareutvecklas då det ger elever en tydlig bild av

vald yrkesutbildning och där grunden skapas för att ge eleverna en helhetsförståelse. Elever som under

uppstarten då ser att de valt fel program kan snabbt få vägledning till annan utbildning.

Motivationsarbete och information om vald gymnasieutbildning är av vikt för elevers måluppfyllelse samt en

ökad systematik i kollegiet i arbetet med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Resultat och undersökningar visar att det utvecklingsarbete som påbörjats under tidigare läsår ger effekt i

positiv riktning även i år. Skolenheten behöver fortfarande öka systematik och samsyn inom samtliga områden

gällande skolans uppdrag och de styrdokument, riktlinjer och rutiner som råder för att kvalitets- rättssäkra

elevernas utbildning. Närvaroarbetet och utebliven APL har varit ett problematiskt utvecklingsarbete under

hela läsåret på grund av pandemin. Vi ser en positiv utvecklingskurva även detta läsår med

undervisningskvaliteten och det kollegiala lärandet.  Det är också en positiv trend att eleverna trivs bättre på

skolan och känner sig tryggare än tidigare. Här krävs uthållighet, struktur och tydligt syfte och mål för att nå

önskad effekt.

Efter analyser av bland annat betygsresultat, elevenkäter och undervisningsutvärderingar har Praktiska

Gymnasiet Örebro beslutat följande mätbara fokusområden för nästkommande läsår i syfte öka det kollegiala

lärandet med målet att ge alla elever en likvärdig och trygg utbildning; studiero, närvaro och Undervisning och

lärande. Vad gäller närvaro och studiero fortgår det utvecklingsarbete som startades under läsåret 19/20 där

också insatser inom övriga fokusområden förväntas ytterligare ge positivt resultat. Undervisning och lärande

Ytterligare utvecklingsområde under nästkommande läsår är Apl . Samtlig personal ska öka samverkan gällande

apl och skolans GG-lärare ska rikta sin undervisning till apl i form av ämnesövergripande arbeten. Samtliga

utvecklingsområden ska genomsyra kollegiets, arbetslagens, elevhälsans och ledningsgruppens arbete.

Utvecklingsarbetet i arbetslagen kring tema yrkesliv och vidare ämnesövergripande arbete fortgår då vi ser

goda resultat i form av ökad närvaro, motivation och stimulans då eleverna får en tydligare helhetsbild av

utbildningen.

Att skapa en gemensam kultur där samsyn råder i skolenhetens systematiska kvalitetsarbete resulterar i en

högre måluppfyllelse hos skolans elever, och på sikt ökar antagningen, främst gällande förstahandselever. Det

är av vikt att skolan får en högre andel elever som vill studera på ett yrkesprogram, alt introduktionsprogram

mot skolans inriktningar, framför elever som söker till Praktiska Gymnasiet Örebro på grund av att det är deras

enda alternativ för att överhuvudtaget ha möjlighet att studera på gymnasiet. Vi kan se att det målinriktade

kollegiala arbetet som pågått de senaste åren resulterar i att fler elever söker till Praktiska Gymnasiet Örebro,

med högre andel förstahandsvalselever. Inför läsåret 2016/2017 antogs 18 förstahandsvalselever till skolan

vilket motsvarar 21% av totala antagningen. Inför skolstart 2020/2021 är det 68 förstahandselever vilket

motsvarar 80%. Nu inför läsåret 2021/2022 är det 88 förstahandselever och 101 antagna elever.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Örebro 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 Örebro
Praktiska Gymnasiet Örebro bedriver yrkesutbildning inom följande nationella yrkesprogram:

● Bygg- och anläggningsprogrammet - inriktningar husbyggnad och måleri

● El- och energiprogrammet - inriktningar elteknik och dator och kommunikationsteknik

● Hantverksprogrammet - inriktning låssmed

● VVS- och fastighetsprogrammet - inriktning VVS

● Industritekniska programmet - inriktning Svetsteknik

Vi har också följande två introduktionsprogram, vilka riktar sig till elever som inte är behöriga till nationella

program:

● Programinriktat val

● Yrkesintroduktion

Skolenheten bedriver lärlingsutbildning, skolförlagd utbildning och lärlingsliknande utbildning inom samtliga

program. Lärlingselever och elever på lärlingsliknande utbildning genomför minst 50% av sin utbildning på sin

apl-/praktikplats, övriga elever minst 15 veckors apl. Under läsåret 2020/2021 har sex elever (BA, FT, IN och VF)

haft anställning som gymnasial lärling.
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Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 5 6 9

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 1 2 5

El- och energiprogrammet Dator och kommunikationsteknik 10 9 5

El- och energiprogrammet Elteknik 12 14 15

Fordon och Transportprogrammet Personbil 3 2 4

Hantverksprogrammet Lås - - 2

Industritekniska programmet Svetsteknik 2 1 2

VVS och Fastighetsprogrammet VVS 7 6 8

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 5 1 4

Programinriktat val El- och energiprogrammet 3 2 0

Programinriktat val Fordon och Transportprogrammet 5 3 1

Programinriktat val Hantverksprogrammet - - 0

Programinriktat val Industritekniska programmet 2 0 0

Programinriktat val VVS- och Fastighetsprogrammet 4 0 1

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet 14 4 6

Yrkesintroduktion Fordon- och Transportprogrammet 3 3 2

Yrkesintroduktion Hantverksprogrammet - - 2

Yrkesintroduktion Industritekniska programmet 5 4 5

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund

2019/2020 8 % 23 % 54 %

2020/2021 10 % 22 % 55 %

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

Läsåret 2020/2021 har Praktiska Gymnasiet Örebro haft 19,95 tjänster i snitt fördelat på 9,2 yrkeslärare, 5,4

GG-lärare och 1,05 resurslärare., 0,5 studiehandledare, 2,0 elevhälsa (inkl SYV), 0.8 administration och 1.0

rektor. Vid flytten arbetade skolans biträdande rektor som flyttgeneral och en till Bygglärare anställdes på 60 %.

Biträdande rektorn studerar även 20 % till yrkeslärare.  Det arbetade även en till yrkeslärare på EL som en lärare

studerar till yrkeslärare.

Endast en GG-lärare är obehörig men av yrkeslärarna har endast en lärarlegitimation. Två yrkeslärare studerar

för att bli legitimerade yrkeslärare och en till yrkeslärare ska studera till hösten 2021.

Två av skolans yrkeslärare har läst PiL med godkänt resultat. Två yrkeslärare ska gå PIL under läsåret 2020/2021.

Alla medarbetare har genomfört AcadeMedias utbildning i “Tillgänglig lärmiljö”.  Yrkes-försteläraren leder

utbildning i Språkutvecklande arbetssätt med fokus på yrkesspråk med yrkeslärarna, GG-försteläraren leder

fortbildning i Språk- och kunskapsutvecklande arbete med GG-lärarna. Arbetet ingår i en utbildning i kollegialt

lärande arrangerad av Skolverket som förstelärarna delar i.

Under läsåret 2020/2021 anställdes ny kurator. Personalbyte har också skett på VVS där vi rekryterat en

yrkeslärare på heltid då tidigare lärare valde att avsluta sin anställning. En obehörig lärare i naturkunskap och

matematik anställdes under läsåret 2020/2021. En legitimerad lärare i svenska och engelska valde att avsluta

sin tjänst men vi anställde en speciallärare istället. En legitimerad lärare i samma ämnen anställdes till

höstterminen 2021 istället.

Administratören valde att avsluta sin tjänst i februari 2021 så en ny administratör som arbetar heltid anställdes

i slutet av januari 2021.

Organisation och arbetsformer

Skolenheten har under läsåret haft två förstelärare (en GG och en YRK) som tillsammans med rektor och

biträdande rektor ingått i skolans ledningsgrupp vilken arbetat med strategisk och operativ skolutveckling

utifrån rådande fokusområden. Arbetslagsledaren främjar delaktighet i beslutsprocessen samt bidrar till en

samsyn för hela verksamheten och ska vara aktiv i skolans utveckling, exempelvis marknadsföring,

elevrekrytering, företagskontakter, budgetarbete.

Arbetslagsledaren leder arbetet i arbetslaget, efter beslut i ledningsgruppen, med syfte att öka måluppfyllelsen

och utveckla undervisningen.

Skolenhetens lärare har varit indelade i tre arbetslag utifrån undervisning i  gymnasiegemensamma ämnena

(GG) och yrkeskurser. I de tre arbetslagen har GG- och yrkeslärare givits möjlighet att diskutera pedagogiska

dilemman generellt och utveckla skolans fokusområden. Arbetslagsledare för dessa tre arbetslag har varit

biträdande rektor och skolans förstelärare.

För El- och energiprogrammet har skolans GG-förstelärare varit arbetslagsledare och för Bygg- och

anläggningsprogrammet har biträdande rektor varit arbetslagsledare samt det tredje arbetslaget med VVS- och

Fastighetsprogrammet, Industritekniska programmet, Hantverksprogrammet samt Fordon och

Transportprogrammet leds av YRK- försteläraren.

Biträdande rektor har också i sitt uppdrag varit mentor för nya yrkeslärare och stöttat dem i arbetet med

planering, genomförande, uppföljning, bedömning, betygssättning och utvärdering.
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Bilagor

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



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

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

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

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

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

Andel elever med examen



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

Avgångselever - examensgrad



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

Avgångselever - GBP



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

Avgångselever - behörighet till högskola (yrkesprogram)

Programtyp (Alla)

Radetiketter  Andel som läst 
PrVO 2,4%

PRAKTISKA 2,4%
Praktiska Örebro 2,4%

BA 0,0%
EE 0,0%
FT 0,0%
HV 0,0%
IN 50,0%
VF 0,0%

Totalsumma 2,4%

Andel behöriga till högskola (YP)



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

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

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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

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

Betygsfördelning



Betygsfördelning



Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



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

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

Elev/kundundersökning

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

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

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

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

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning







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

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

Elev/kundundersökning (Undervisning)

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

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

Undervisningsutvärdering



Undervisningsutvärdering
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