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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2020/2021

Läsåret 2020/2021 har präglats av att det till viss del varit ett annorlunda läsår p g a av rektorsbyten där en tf

rektor varit ansvarig från augusti 2020 utifrån ett oklart tidsperspektiv och där rekryteringen av nuvarande

rektor innebar att ny rektor var på plats fr.o.m. vecka 12, mars 2021. Andra faktorer och omständigheter som

påverkat såväl det pedagogiska ledarskapet som utvecklingen av undervisningen är den anpassning av

undervisningen som krävdes utifrån de omständigheter som Covid-19 innebar med stora utmaningar i form av

undervisning på distans, svårigheter med att säkerställa praktikplatser (då somliga företag inte längre tog emot

elever) och övriga allmänna utmaningar som detta inneburit.

Fokusområden som skolan sedan tidigare formulerat i sin arbetsplan har inkluderat tillgänglig lärmiljö,

värdegrund och trygghet. Detta har präglat det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan under det gångna

läsåret där fokus legat på att tillgängliggöra såväl undervisningsmaterial samt levandegöra och anpassa den

undervisning som p g a ovan nämnda anledningar under stor del av läsåret och i stor utsträckning tvingats på

distans via digitala plattformar. Detta har inneburit ett arbete och en utmaning där syftet varit att pedagogiska

planeringar för respektive delmoment i samtliga kurser ska finnas tillgängligt via Google Classroom

innefattandes, utöver studiematerial (videoklipp, texter och uppgifter), även såväl centralt innehåll som

kunskapskrav för de aktuella delmomenten. Utöver detta ska lärarna på ett tydligt sätt med hjälp av matriser i

SchoolSoft synliggöra vilka resultat eleverna har och hur deras kunskapsinhämtning fortskrider.

Detta har inneburit stora utmaningar för en stor del av lärarna på skolan, men är oerhört centralt och högsta

prioritet - det ska vara en självklarhet att våra elever alltid ska ha klart för sig vad man jobbar med i respektive

kurs och vilka delar ur kursens centrala innehåll som examineras och utöver detta också resultatet av studierna.

För att eleverna ska utmanas, utvecklas och nå sin fulla potential krävs dock mer i form av en fungerande

formativ bedömning som tydliggör inte bara var eleven befinner sig utan också konkreta exempel, förslag och

lösningar vilket ytterligare bidrar till att utveckla den enskilde individen och ge honom/henne bästa möjliga

förutsättningar att nå så långt som möjligt utifrån individuella förutsättningar. Detta görs till viss del i dagsläget,

men det är något som kan och bör utvecklas ytterligare.

Alla våra program är lärlingsutbildningar med en stor del verksamhetsförlagd praktik vilket är ett ypperligt sätt

att tillskansa sig yrkeskännedom, yrkeskunskap och övriga färdigheter som krävs i ett framtida yrkesliv. För att

APL ska bli så givande som önskvärt är krävs en hel del av lärarna i form av att också här, liksom i de

gymnasiegemensamma ämnena, synliggöra vilka delar ur det centrala innehållet som är aktuellt vid varje givet

delmoment och att uppföljningen av elevernas praktik görs utifrån aktuella  kunskapskrav på ett fullödigt sätt

där såväl ansvarig yrkeslärare som APL handledare har klart för sig på vilka grunder eleverna ska bedömas. Ett

verktyg för denna uppföljning är LoopMe vilket till viss del används, men där ett gemensamt förhållningssätt

saknas. Likaledes saknas till viss del i dagsläget diskussioner utifrån likvärdighet och bedömning för att

säkerställa korrekt uppföljning och bedömning av APL. Detta är ett prioriterat utvecklingsområde för skolan.

Personalen på PRAKTISKA Gymnasiet i Örnsköldsvik är positivt inställda till att genomföra detta

utvecklingsarbete och med hjälp av tätare uppföljning avseende dokumentation och fokuserat arbete avseende

tydliggörande av delmomentsplaneringar, tillgängliggörande av undervisningsmaterial, bedömningsunderlag,

formativ bedömning och uppföljning av APL kommer vi under kommande läsår ytterligare utveckla och

kvalitetssäkra undervisningen på vår skola.
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell

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

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

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

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

Vår kvalitetsdefinition:

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

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen och

skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens

och undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i

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

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

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella

målen.

Våra framgångsfaktorer:

Uppdraget i fokus

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

Proaktiv uppföljning

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

förbättringsarbetet.

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

avvikelser.

Kollegial samverkan

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

verksamheten utvecklas

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

Aktiv resursfördelning

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

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

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

● en koncerngemensam elevenkät (under januari månad) som ger oss elevernas perspektiv på olika

delar av utbildningen

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (under oktober månad) som syftar till att ge

underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering

● två undervisningsutvärderingar under höst- och vårterminen (en i november och en i 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 kontinuerligt uppföljningar av elevernas studieresultat, deras närvaro, trivsel och

upplevd trygghet. Dessa uppföljningar utgör en förutsättning för oss som enhet att säkerställa en hög kvalitet i

vår verksamhet utifrån vårt uppdrag - att erbjuda utbildning av hög kvalitet, med trygghet, inflytande och som

på bästa sätt förbereder våra elever inför ett kommande yrkesliv alternativt fortsatta studier.

Processer för att säkerställa dessa delar utgörs av såväl uppföljning på skol, grupp- och individnivå avseende

resultat i de kurser eleverna läser och deras arbetsplatsförlagda utbildning vilket synliggörs i våra kontinuerliga

elevavstämningar. Vidare kartläggs elevernas trivsel och trygghet ur ett helhetsperspektiv genom löpande

utvärderingar. Utöver de skolgemensamma utvärderingarna uppmuntras varje enskild undervisande lärare att

kontinuerligt genom utvärderingar kartlägga den egna undervisningen efter enskilda delmoment för att

säkerställa att eleverna har klart för sig vad som ska bedömas och hur delmoment ska examineras samt vad

som krävs av eleverna - kort sagt målet för respektive undervisningsdelmoment.

Innevarande läsår har skolan haft tre stycken förstelärare vilka haft till uppgift att driva den pedagogiska

utvecklingen på skolan inom området tillgängliga lärmiljöer, konkretisering av specifik undervisning och

lärplattformar. Inför kommande läsår kommer fyra stycken förstelärare att driva den pedagogiska utvecklingen

utifrån ovannämnda behov, med tillägg att två av förstelärarna kommer att ha som huvudsakligt uppdrag att

ytterligare utveckla och säkerställa ökad förståelse och kunskap i uppföljning av bl.a. APL.

Arbetet med att skapa en trygg lärmiljö präglad av hög trivsel har i huvudsak utgått från kartläggning med hjälp

av EHT-teamet och uppföljning med elevråd och på klassnivå. Inför kommande läsår görs ytterligare satsning

inom detta område för ökat elevinflytande genom skapandet av likabehandlingsråd med elev, lärar- och

EHT-representanter (kurator).

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 utvecklas och fortskrida.
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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

Andelen elever med examen uppvisar en negativ trend där resultatet för läsåret 2020-2021 visar en lägre

examensgrad än tidigare läsår. Detta är generell trend undantaget EE, HA, HT, NB och VF. Vad gäller

könsfördelningen avseende detta är skillnaden mellan könen inte särskilt stor på enheten. Avvikelsen avseende

examensgrad i förhållande till riksgenomsnittet är dock mer signifikant vad gäller flickor (86% för skolan och

93% för riket) än för pojkar (89% för skolan och 90% för riket).
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Vad gäller genomsnittlig betygspoäng föreligger ingen signifikant skillnad även om den genomsnittliga

betygspoängen är marginellt högre. Denna skillnad syns också om man granskar de enskilda programmen och

hälften av programmen har högre genomsnittlig betygspoäng i förhållande till föregående läsår medan den

andra hälften av programmen har motsvarande genomsnittligt betygspoäng eller lägre genomsnittligt

betygspoäng. Genomsnittlig betygspoäng i förhållande till riket ger ett lägre snitt för för såväl pojkar som

flickor. Vad gäller förändring över tid i det avseendet syns ett något försämrat resultat för pojkar i förhållande

till föregående läsår och ett något förbättrat resultat i förhållande till föregående läsår vad gäller flickor.

Samtliga elever

Antalet F om man ser till hela enhetens resultat har minskat något i förhållande till föregående läsår. Antalet

elever som når de högsta betygsnivåerna (C-A) har ökat marginellt samtidigt som antalet elever som de allra

högsta betygen (A-B) förefaller vara på samma nivå totalt sett. Vad gäller könsfördelningen ses även här samma

mönster, med den stora skillnaden att antalet elever som når A i betyg ökat påtagligt vad gäller flickor, men inte

vad gäller pojkar.

Elever på introduktionsprogram

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.
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Normer och värden

Andelen elever som känner sig trygga i skolan fortsätter att öka, även om ökning inte är särskilt stor. Större

andel än tidigare anser att eleverna behandlar varandra med respekt. Samma resultat går att se även vad gäller

elevernas tro och vetskap om att en lärare agerar och ingriper när någon blir illa behandlad på skolan.

4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Organiseringen av undervisningen har skett på så vis att rektor initierat lärarnas övergripande planering av

kurserna genom att betona att kurserna ska följa respektive kurs centrala innehåll och kunskapskrav.

Undervisningstiden har fördelats utifrån respektive lärares tjänstefördelning utifrån vilken schemaläggare och

rektor fördelat timmarna utefter regelverk och elevbehov.

Schemaläggningens påverkan avseende elevernas möjlighet till lärande och måluppfyllelse är stor och också

avhängig det elevunderlag en skola har. PRAKTISKA Gymnasiet Örnsköldsvik har till stor del elever som är i

behov av kontinuitet och ett fast schema är centralt för deras utveckling. Ett schema där stora förändringar sker

löpande kan medföra problem och utmaningar för elever med stort behov av struktur.

Yrkeslärarna anser att det finns svårigheter i schemalägningen när praktiska lektionspass blir korta eller allt för

uppdelade då det innebär svårigheter att hinna slutföra praktiska moment såväl tidsmässigt som praktiskt.

Detta kan leda till att de så viktiga inledande teoretiska genomgångarna blir lidande om tidsramen blir för

knapp. Inom de gymnasiegemensamma kurserna upplever lärarna det som fördelaktigt med lektionspass under

förmiddagarna och gärna uppdelade pass i flera lektionstillfällen. Detta då många av eleverna har svårigheter

att orka med att fokusera under längre pass och upprätthålla god studiemotivation, studieklimat och

koncentration i klassrummet. Teoretiska pass under eftermiddagen, särskilt av längre karaktär, utgör stora

utmaningar om eleverna exempelvis varit i Sporthallen och ska förflytta sig åter till skolan. Det utgör en risk för

att vissa elever i större utsträckning avviker innan skoldagens slut.

Elevernas utveckling följs upp löpande och anpassning och utveckling av undervisningen sker utifrån dessa

uppföljningar. Detta sker rent praktiskt löpande av varje enskild lärare som ansvarar för att ge återkoppling på

elevernas arbeten (vilket sker såväl muntligen som skriftligen) och anpassningar görs utifrån elevernas

förutsättningar och kunskapsnivå på såväl individ- som gruppnivå. Elevavstämning görs med jämna mellanrum,
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ungefär 7:e vecka. Utvärderingar av olika arbetsområden och kursutvärderingar görs av den enskilde läraren

under eget ansvar för att utveckla den egna undervisningen. Skolan har utvecklat en övergripande

lektionsstruktur med centrala delar avseende hur uppstart, innehåll och avslut av lektion ska styras upp och

vikten av att eleverna får ta del av denna struktur i samtliga kurser.

Samverkan mellan lärare för planering och genomförande av undervisning har inte varit schemalagt som

ämneslagsarbete varför detta skett spontant och isolerat inom respektive lärargrupp (isolerat inom

yrkeslärargruppen och ämneslärargruppen). Det har dock inte inneburit att samarbete inte förekommit utan att

planeringen av detta krävt mycket egna initiativ. Arbetet med detta har dock lett till ämnesintegration mellan

kurserna i syfte att höja måluppfyllelsen och stärka kontextualiteten i undervisningen. Yrkeslärarna önskar mer

tid för samplanering och förberedelse av gemensamma projekt vilket kräver planering och utrymme i den

övergripande schemaplaneringen. M a o avhängigt gemensamma arbetsdagar, mötestid och så vidare.

Gemensam planeringstid i slutet och början av läsåret är önskvärt i syfte att också öka samarbetet mellan

yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen.

Rektor säkerställer att undervisningen utgår från värdegrundsuppdraget genom att ta del av

undervisningsutvärderingar, tillgång till GoogleClassroom, EHT och genom det årshjul som mentorerna

förväntas följa.

För att säkerställa att att skolans värdegrund genomsyrar undervisningen (avseende bemötande,

förhållningssätt och innehåll) formuleras i värdegrundsarbetet att alla i verksamheten skall agera och arbeta

aktivt för att värdegrunden följs både i klassrummet och i gemensamma utrymmen samt under APL. Gällande

undervisningens innehåll rekommenderar yrkeslärarna samtliga APL-handledare att genomgå Skolverkets

handledarutbildning. Andra delar man aktivt arbetar med som yrkeslärare rör ergonomi som ingår som en del

av det centrala innehållet och som också är relevant inom de gymnasiegemensamma ämnena, exempelvis

inom ramen för vetenskapligt skrivande. Vad gäller värdegrundsarbete är det arbete som sker kontinuerligt för

att säkerställa att ämnesstoffet i respektive kurs väljs ut för att arbeta aktivt med värdegrunden.

Värdegrundsarbete har delvis ingått i ett av årets fokusområden i form av arbete för ökad närvaro och trivsel.

Gemensamma ordningsregler har fastställts i samråd med elever och elevråd. Strävan efter ökad närvaro har

skett genom tät kontakt med elever samt användande av närvarotrappan.

Utvärdering av undervisningen

Utifrån undervisningsutvärdering på skolnivå kan vi konstatera att eleverna till övervägande del är nöjda med

undervisningens kvalitet. Likväl kan lärare och elevgruppens dialog under kursernas gång ge läraren

indikationer om kvalitet och nöjdhet.

Vad gäller hur väl en strukturerad och målinriktad undervisning bedrivs är upplevelsen att undervisningen i de

yrkesförberedande kurserna är strukturerad enligt progressionen i  yrket där grunden läggs för att senare ge en

yrkesskicklighet. Detsamma gäller inom de gymnasiegemensamma kurserna där strävan är att involvera

elevernas yrkesprofession i kurserna. Vidare finns även en progressionstanke inom de kurser som läses i flera

steg (t.ex inom språk och humanioraämnen).

Lärarna strävar efter att anpassa undervisningen utefter gruppens behov, lektionsdesignen utgör basen för

samtliga lärare för att skapa en gemensam struktur som eleverna känner igen.

Extra anpassningar utförs i den mån läraren har möjlighet men det är svårt att hinna med då möjligheten att

genomföra dem begränsas av lärare-elevtiden som ryms inom lektionstiden. En stor del av lärarna anser att

dokumentationskravet på de extra anpassningarna har varit för omfattande, större delen av tiden läraren
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lägger på detta skulle med fördel kunna användas till planering/egen utvärdering av extra anpassningar för

bättre resultat för elevernas räkning.

Studieron är varierande beroende på gruppens sammansättning och lärmiljöns utformning. Det finns stora

svårigheter överlag bland eleverna när det gäller förmågan att fokusera och delta i undervisningen, när

lektionspassen blir långa och- eller gruppstorlekarna för stora är det svårt att upprätthålla studiero. Lokalerna

utgör ett problem då klassrummen upplevs som för små och svåra att möblera så att varje elev kan få en

avskärmad studieplats.

Eleverna ges inflytande över innehåll och arbetssätt i den mån det är lämpligt utifrån kursens centrala innehåll

och kunskapskrav.

I vilken mån undervisningen präglas av det program som eleverna går på varierar då vi har blandade grupper

där olika program samläser. Något som organisatoriskt är mycket tidskrävande att genomföra då samverkan

med flertalet yrkeslärare krävs samt flera parallella upplägg inom ett och samma arbetsområde. Lärarna i

gymnasiegemensamma ämnena samverkar på egen arbetstid för att genomföra ämnesintegrerade projekt

inom de kurser årskursen läser. I år har inte lärarna gymnasiegemensamma ämnen och yrkesämnen samverkat

pga ett schema i förändring under hela läsåret samt pga pandemi och tidsbrist.

Undervisningen planeras och genomförs utifrån programmets examensmål i stor utsträckning då detta utgör

basen för undervisningen generellt genom att man följer en röd tråd där svårighetsgrad och innehåll trappas

upp mot nivån för examensmålen. Lärarna i de gymnasiegemensamma ämnena gör detta i den mån det är

möjligt (och ingår- kan motiveras i respektive kurs- vilket upplevs som sällan).

Värdegrundsuppdraget syns tydligt i undervisningen exempelvis gällande val av arbetsformer och arbetssätt.

Detta sker i så stor utsträckning som möjligt. Lärarna ger, utifrån för förutsättningar i respektive kurs, eleverna

möjlighet att välja examinationsform och arbetsform samt styr upp diskussioner där alla får komma till tals.

Vidare tillämpas även kamratinlärning samt att eleverna får ge och ta emot kamratrespons.

Vad gäller elevernas aktiva inflytande över sin utbildning har de inte så stort inflytande bortsett från elevrådets

arbete samt diverse val inom de olika uppgifterna (typ examinationsform, ämnesval, stoff samt ev

yrkesutgång). Den enskilde läraren äger i sin profession kunskap om centralt innehåll och kunskapskrav.

Vad gäller i vilken mån elevernas samvaro präglas av respekt och förståelse för andra upplever vi att det finns

en grundläggande respekt och några större incidenter har vi inte uppfattat.

Elevernas attityder och åsikter i frågor som rör värdegrundsfrågor synliggörs i den dagliga samvaron, i

gruppdiskussioner och andra undervisningssituationer samt genom mentorernas arbete under klassråd samt

inom ramen för kursstoffet inom de gymnasiegemensamma kurserna.

Arbetet med att påverka negativa attityder och exempelvis diskriminerande åsikter sker genom diskussioner,

föreläsningar och temadagar där vi försöker att styra in eleverna via teman, litteratur mot sunda attityder och

åsikter. Mentorer talar med eleverna om bemötande, oskrivna regler samt normer knutet till APL och yrkesliv

löpande. Alla lärare arbetar aktivt för en ökad medvetenhet hos eleven inom olika värdegrundsfrågor.

Slutsatser

Det finns utvecklingsområden såsom: ökad tid för samplanering vilket skulle öka måluppfyllelsen och förbättra

lärare och elevers arbetsmiljö. Schemat är en viktig faktor för en fungerande verksamhet och det bör läggas

med pedagogisk finess och förståelse för att minska backlogg och merarbete för EHT, mentorer och lärare. En

ökad ämnesintegrering bör eftersträvas samt flertalet forum där lärare i gymnasiegemensamma ämnen och

och yrkeslärare har tid att samverka kontinuerligt. En tydligare arbetsbeskrivning gällande ansvarsområden

inom lärarkollegiet och mellan professionerna (lärare- mentor- EHT osv) är också önskvärt. Ett mer konsekvent
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frånvaroarbete där mentorer och lärare ej har hand om indrag av CSN- detta för ökad samsyn och ett mer

rättvist system.

Styrkor att ta till vara på är arbetet med extra anpassningar där eleverna ges möjligheter att utveckla och visa

kunskaper på olika vis, vidare även bra med EWS/MUD för en mer övergripande bild av elevens totala

studiesituation. Dock är ett önskemål från lärarkåren att detta arbete ska vara mindre omfattande och inte lika

frekvent. En annan styrka i verksamheten är att lärarna lyfter och ser individen samt att det finns en tro på

deras förmåga och vilja att lära. Slutligen är lektionsstrukturen något att fortsätta arbeta med för att eleverna

skall känna sig trygga och känna igen strukturen (det skapar tydliga förväntningar).

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Eleverna på Programinriktat val saknar oftast bara ett betyg för behörighet till nationellt program, och läser

detta ämne på separata undervisningspass. Vi testar deras förkunskaper i början av utbildningen och anpassar

därefter undervisningen efter eleven i mesta möjliga mån. I övrigt följer eleverna sin klass i alla kurser.

Vi bedriver inte utbildning på gymnasieskolans övriga introduktionsprogram.

Utvärdering av introduktionsprogram

Vi bedömer utbildningen på Programinriktat val som överlag fungerande. Eleverna undervisas i mindre

undervisningsgrupper och får på så vis mer lärartid än i ordinarie gruppstorlekar i sina grundskoleämnen.

Studieplanerna och elevernas progression följs upp löpande och elever och personal är informerade om vilka

utbildningar eleverna går och vad det innebär för deras studier. Ett problem har emellertid varit att

grundskoleämnena, eftersom dessa behöver prioriteras för eleverna på Programinriktat val, i vissa fall har fått

inkräkta på den praktiska undervisningen i yrkesämnena, vilket givetvis är beklagligt. Vad gäller uppstart av

IM-elevernas utbildning introduceras eleverna genom att mentor har informerat eleverna angående deras

utbildning, att de inte är antagna till ett nationellt program utan till IMV-programmet och att deras mål är att så

snabbt som möjligt bli behöriga för att ansluta till nationella program.

Mentor samt studie- och yrkesvägledare följer upp studieplanerna och elevernas framsteg följs kontinuerligt

upp under utbildningens gång på samma vis som i övriga kurser och program.

Slutsatser

Det är svårt att dra några långtgående slutsatser innan vi har sett årets övergripande resultat av

introduktionsutbildningarna. Dessa levereras från huvudmannen under hösten och presenteras därefter i en

separat bilaga.  I övrigt ser vi utvecklingsområden som exempelvis att en strävan att IMV-eleverna inte skall

tappa undervisningstid inom yrket ska finnas och möjliggöras rent schematekniskt.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Vi säkerställer bedömningarna genom att testa alla kunskapskrav vid flera tillfällen. Yrkeslärarna anser att

bedömningsprocessen är lite annorlunda inom deras kurser då det är stora skillnader mellan praktisk och

teoretisk undervisning. Yrkeslärarna upplever att eleverna lär sig dåligt med Learnware och tänker att de under

nästa år kommer arbeta enligt ett nytt upplägg, där innehållet från Learnware används men där

examinationer/övningsuppgifter skapas av läraren. Genom användandet av exempelvis Learnware, som utgår
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från kursens kunskapskrav, säkerställer vi att kunskapsnivån ligger på en tillräcklig nivå. Dock finns det brister

med Learnware i och med att eleverna kan klicka och testa sig och reflektionen kring Varför man ska göra på ett

visst sätt kan lätt utebli.

Vi låter eleverna visa sina kunskaper genom varierande uppgifter och examinationer och säkerställer på så vis

att elever, med olika behov och förutsättningar, ges möjlighet att uttrycka sina kunskaper på olika sätt.

Bedömningen blir således allsidig och det är elevernas kunskaper som testas och inte deras förmåga att

prestera vid skriftliga prov/muntliga examinationer etc. Bedömningen blir också likvärdig genom att vi testar

kursens kunskapskrav vid flera tillfällen och arbetar för att skapa förutsättningar som gynnar alla elever genom

arbeta förebyggande med stöd och stimulans.

Rutiner för att säkerställa en allsidig och likvärdig bedömning och betygssättning finns och vi har under året

utarbetats en rutin för att skapa en APL-period (uppgifter) i Schoolsoft och Classroom som säkerställer att

elevernas kunskaper/förmågor som testas på APL sammanställs minst fyra gånger/läsår. Detta gäller som sagt

för APL. LoopMe är också ett verktyg som används på APL där eleverna kan visa för läraren vad de göra på

APL-platsen och även handledaren finns med i LoopMe och kan kommunicera kring elevens utveckling. Ett

problem är att handledaren inte känner till kursens kunskapskrav, läraren (tillsammans med handledaren) gör

således en mer generell bedömning av elevernas kunskaper/förmågor.

Gällande den skolförlagda undervisningen har vi även där rutiner genom att kontinuerligt fylla i EWS/MUD där

vi med jämna mellanrum stämmer av hur eleverna ligger till i kurserna. Utifrån det har vi även möjlighet att

sätta in extra resurser för de elever som riskerar att inte nå målen. Inom vissa kurser är det lättare att skapa

möjligheter för sambedömning och där genomförs sambedömning mellan dessa lärare. Eftersom vi är en

ganska liten skola är det tyvärr många lärare som är ensam i sina kurser men för att ändå skapa utrymme för

sambedömning, eftersom det är en viktig och lärorik del, försöker vi arbeta med olika ämnesöverskridande

projekt. Genom dessa har vi även en gemensam plattform där vi kan diskutera vad som är grunden för olika

betyg och så vidare. Just ämnesöverskridande projekt var ett fokusområde för några år sedan men denna del

har vi kommit ganska långt med och har inte varit ett av skolan fokusområde under detta läsår.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Skolans lärare har som ambition att ständigt fylla i både uppgiftsmatiser och kursmatriser så att eleverna kan

följa sina prestationer och sin utveckling i kurserna. Huruvida detta verkställs ser dock väldigt olika ut mellan

olika lärare, kurser och program. Lärare i gymnasiegemensamma ämnen gör mer kontinuerligt uppgifter i

Classroom/Schoolsoft och uppdaterar kursmatrisen. Denna del behöver utvecklas för att höja miniminivån för

att eleverna och vårdnadshavare kan se hur det går för eleverna.

Vi arbetar med varierande examinationsuppgifter för att eleverna ska få visa sina kunskaper på olika sätt.

Eleverna ska inte straffas för att de har svårigheter med en viss examinationsform utan vi istället testar

elevernas kunskaper, inte förmågan att prestera vid exempelvis prov eller skrivuppgift. Gällande yrkeslärare

sker en stor del av bedömningen på APL, men utgörs även av en teoretisk del. Vi arbetar för att anpassa för

elever med särskilda behov och möjligheten för att eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt är stora. Hur

mycket lärarna använder olika metoder för att försäkra sig om de likvärdiga bedömningarna skiljer sig mycket

åt. Inom de ämnen som har NP så används de som en grund till bedömningen och hjälper läraren att se

likheter/skillnader mellan egen bedömning och bedömning efter NP. I flera kurser används även skolverkets

bedömningsstöd på olika sätt, inte minst för den enskilda läraren att reflektera kring sin egen betygssättning.

Vi saknar dock detta gällande praktiska uppgifter, vilket skulle hjälpa yrkeslärare med bedömningsnivåer inom

kursen. Som tidigare nämnt arbetar vi också med ämnesövergripande projekt där vi har möjlighet till

sambedömningar och diskuterar under dessa arbetsområden bedömningen för ett uppgift tillsammans.
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Nya och obehöriga lärare får ett visst stöd av en, från rektor, utvald lärare som fungerar som en mentor för

läraren. Denna “mentor” ska då finnas som ett extra stöd för den nyanställda, särskilt inför betygssättningen

och betygen sätts tillsammans med “mentor”. Detta stöd kan dock se väldigt olika ut och det vore bra med en

tydlig rutin kring detta. Nyanställda ges också möjligheten att gå PiL-utbildning där de får lära sig grunderna för

betygsättning och bedömning. Inom kollegiet har vi även arbetat med skolverkets kurs “Betyg och bedömning”

men detta är inget som följts upp för nyanställda.

Inför utvecklingssamtal ska eleverna fylla i ett dokument med frågor om hur det går för dem i kurserna på olika

sätt. Det är dock inte alla elever som gör detta inför utvecklingssamtalet. Under utvecklingssamtalet går mentor

igenom hur det går i kurserna, för att säkerställa att elever och vårdnadshavare har en uppdaterad bild av

elevernas studiesituation.

Slutsatser

Ett tydligt utvecklingsområde är att säkerställa att ALLA för in bedömningar i Schoolsoft, här ser det som sagt

väldigt olika ut mellan lärare idag. Vi behöver tydliggöra en gemensam miniminivå gällande struktur och arbete

i både Schoolsoft och Classroom. Skolan behöver följa upp och ge tillräckligt med stöd, både i form av tid och

resurser, för att detta ska fungera.

Vi vill dessutom skapa en gemensam struktur för bättre utvecklingssamtal. Ett förslag är att ha en uttalad

tidpunkt, inför utvecklingssamtal, där ALL undervisande personal lagt in bedömning och kommentar kring

eleverna så att mentor har ett bra underlag att kommunicera till elev och vårdnadshavare.

Ett annat utvecklingsområde är vi önskar höja säkerheten kring bedömningen av yrkeskurserna. Säkerheten

kring detta skulle kunna höjas genom att skapa tillfällen där bedömningsfrågor diskuteras med yrkeslärare från

andra skolor. Ett ökat samarbete med andra skolor hade varit gynnsamt för flera olika utvecklingsområden, inte

bara gällande betyg och bedömning.

Bland våra styrkor hittar vi bland annat att vi är väldigt duktiga på att anpassa vår undervisning för eleverna.

Eleverna ges möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i kurserna på olika sätt och även visa sina kunskaper

genom varierande examinationsuppgifter. I och med ökat arbetsbelastning kommer vi dock ha mindre tid till

lösningar utanför ordinarie lektionstid vilket innebär att vi behöver en tydligare struktur/rutin kring detta.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet har möten veckovis med fast dagordning. Elevhälsoteamet utgjordes läsåret 2020/2021 av:

Rektor (100 %), Skolsköterska (40%), Kurator (40%), Specialpedagog (100%), SYV/admin (80%), Admin/bitr.

rektor (100%). Skolläkare och Skolpsykolog kan konsulteras från AcadeMedias centrala elevhälsa. All personal

som arbetar på skolan har ansvar för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa

samt upptäcka elever i behov av stöd.

Det främjande och förebyggande arbetet är baserat på att skolan bygger upp resurser utifrån de behov vi ser

föreligger, med kontinuerlig uppföljning av elevernas behov samt deras resultat i måluppfyllelse. Under läsåret

20/21 har arbetet än mer intensifierats, bland annat med införande av ett årshjul för mentorstiderna, där

samtliga veckors information som ska ut till eleverna var samlad så att varje mentor enkelt kan informera.

Därtill har också upprättande av ordningsregler samt rutin för ordning och reda i klassrummet gjorts med goda

resultat för ökad studiero under lektionstid. Det utredande och åtgärdande arbetet utifrån
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elevhälsoperspektivet sker i samband med de kontinuerliga utvärderingar och uppföljningar som görs löpande

och som tar utgångspunkt i undervisande lärares bedömningar av elevernas resultat och närvaro.

Elevhälsan är delaktig i det systematiska kvalitetsarbete utifrån medvetenheten om hur avgörande en nära,

effektiv och god utredning och uppföljning av elevernas behov är. Kontinuerliga utvärderingar av resultaten av

de utredningar och uppföljningar som görs ligger till grund för fortsatt organisering och uppföljning av

EHT-arbetet inför kommande läsår.

Elevhälsans samverkan med lärarna har bestått i gemensamt proaktivt arbete i form av kollegialt arbete med

strategier för hur vi möter elever med de behov vi kartlägger via EWS. Utöver detta har elevhälsans resurser

funnits tillgängliga som stöd för varje lärare utifrån det behov denne upplever i sin unika

undervisningssituation. Anpassningar har gjorts i grupper som inte varit fungerande utifrån stora behov hos

flera individer i vissa undervisningsgrupper. Utöver det har specialpedagog deltagit i undervisning för att stötta

upp i grupper med stora behov utifrån gruppens konstellation. Även regelbundna möten med lärare i de

gymnasiegemensamma ämnena har utvecklats av spec där samtalen handlat om ledning och stimulans,

undervisning, extra anpassningar etc.

Elevhälsans kompetenser samverkar med undervisande personal genom att ge stöd i främjande och

förebyggande syfte för att stärka kollegiet i hur vi möter elevernas behov på bästa sätt. När det gäller elever

som efter kartläggning visar sig ha utökat behov av stöd sker därefter riktade insatser beroende på de behov

den enskilde eleven har, exempelvis frånvarouppföljning, undervisningsstrategier och intensifierade extra

anpassningar.

Ett av skolans fokusområden har varit värdegrundsarbetet, vilket elevhälsan har arbetat med. Dessa bestämdes

eftersom analysen av LOV-enkätens svar pekade på att skolans resultat inom trygghet och trivsel hade minskat.

Mål som sattes upp var att eleverna skulle känna mer delaktighet i de ordningsregler som skolan satt upp, att

fler elever skulle känna sig trygga med skolans personal samt att intensifiera värdegrundsarbetet så att varje

elev skulle ha kännedom om vad de kunde göra om de upptäckte att någon utsatts för kränkande behandling,

samt vad skolan gjorde för att förebygga detta.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsans arbete har gett stöd i form av utredning av elevers behov vilket lett till att extra resurser lagts till i

form av stöd av specialpedagog, till exempel intensifierade extra anpassningar, stödpass och

uppsamlingsveckor, i vissa ämnen där behov funnits. De rutiner som finns på skolan har bidragit till mer

skyndsamma ämneskartläggningar och utredningar vilket lett till tidigare insatser och uppföljning av eleverna.

Rutinerna avseende anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd har fungerat på ett gott sätt i stora

delar, även om vi ser behov av att utveckla det vidare genom att redan vid gulmarkering i MUD så kallas EHT in

för stöd. Dessutom bör återkopplingen till lärare efter “Utredning och pedagogisk bedömning av en elevs

behov av särskilt stöd” ske snabbare.

Elevhälsoarbetets kvalitet under det gångna läsåret  harvarit god så tillvida att det bidragit till nära uppföljning

av elevernas hälsa, psykosociala situation i skolan samt deras resultat och närvaro. Detta baserat bl.a. på

utförda åtgärder likväl som utvärderingar av de insatser som gjorts. Skolan anser att kompetenserna som det

finns behov av är tillgängliga, huruvida detta varit tillräckligt i förhållande till behov är också en fråga om hur

arbetet med elevhälsan bedrivits och i vilken utsträckning enskilda elevers behov kommit till elevhälsans

kännedom.
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Den bedömning vi gör av elevhälsoarbetets kvalitet visar att den uppföljning som gjorts och de åtgärder som

därpå följde har bidragit till ökad måluppfyllelse och närvaro. I vilken mån eleverna klarat sig bättre i dessa

avseenden tack vare elevhälsan är svårt att direkt och konkret uttala sig om. Klart är att en nära uppföljning,

vilket EWS utgjort, bidragit till att än mer skyndsamt hantera elever med behov av utökat stöd och uppföljning.

Dessutom har specialpedagog arbetat på gruppnivå i klasserna med tätt samarbete med den aktuella läraren.

Skolan har under läsåret arbetat med fokus på värdegrundsarbete delvis för att öka elevernas trygghet på

skolan. Rutiner har skapats och delgivits eleverna för att skapa studiero på lektionerna. Under läsårets gång

reviderades rutinerna inom arbetet med närvaro vilket gjorde det enklare för mentorerna att följa upp

problematisk frånvaro hos elever. Elevhälsans professioner har på mentorernas begäran varit inkopplade vid

behov av utredningar. Under vinterns distansundervisning har dessutom extra resurser lagts inom elevhälsan

på att nå elever som lärare ansett har haft frånvaro på grund av distansarbetet. Varje månad har arbetet med

måluppfyllelse kopplat till frånvaro uppmärksammats och på så sätt har uppföljningsarbetet kunnat fortgå.

Elevhälsans arbete har under läsåret haft ett tydligt fokus på att jobba förebyggande och främjande.

Slutsatser

All personal på Praktiska Gymnasiet i Örnsköldsvik har ett relationsinriktat bemötande mot varje elev. Detta

leder till att relationerna mellan personalen och eleverna är goda, samt bekräftas genom elevernas

kontaktsökande. Elever som har behov av stöd från externa kontakter får hjälp med att söka hjälp utanför

skolan då personalen har ett stort kontaktnät inom kommunen. Struktureringen av mentorstider har gjort att

all information når alla elever.

Arbetet med rutiner kring EWS/MUD samt frånvaroarbetet behöver fortsatt fokus då dessa ändrats en del

under det senaste året. Det ska vara klart för varje medarbetare vad som ska göras och när. Det är viktigt att

när det börjar befaras att en elev inte kommer att nå godkänt (gul i EWS/MUD) kommer mentorerna att

kontakta elevhälsan för vidare planering av stöd för eleven. Det behövs också stöd för mentorerna att alltid ta

tiden till mentorsarbete, så att ingen elev hamnar mellan stolarna eller information riskerar att inte nå ut till

samtliga. I situationer där elever har många F behövs en rutin för att stödja elevens framtida planering av

studierna. Tätare samarbete mellan undervisning och elevhälsans kunskap (kurator, SSK) önskas också

organiseras. GG-möten sker tillsammans med specialpedagog, det finns önskemål om att få möten med

yrkeslärare också. Samverkan med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, Barn- och ungdomspsykiatrin,

Vuxenpsykiatrin samt Socialtjänsten behöver än mer utvecklas för att elever ska få adekvat hjälp vid behov.

Fördjupat arbete inom ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger och tobak). Fokusområde kring identiteter på

nätet, jämställdhet och ideal bör fokuseras på då detta har varit ett återkommande ämne i

kränkningsanmälningar som inkommit.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Arbetet med att anskaffa APL-platser har varit delegerat till skolans yrkeslärare. Dessa har också genomfört

APL-besök och trepartssamtal med eleverna under APL. I detta arbete använder vi oss av en app som heter

LoopMe och där elevens arbetsuppgifter och progression kan följas löpande.

I samråd med arbetsgivaren utses en handledare på APL-platsen, och läraren och handledaren har därefter

kontakt via telefon och via LoopMe- Alla handledare har också erbjudits att gå Skolverkets handledarutbildning.

14



Vi följer upp att alla elever får genomföra de moment som planerats på sin APL. Elever som eventuellt inte får

möjlighet att genomföra alla de moment som varit planerade till APL får därefter möjlighet att istället

genomföra dessa moment inne på skolan.

Utvärdering av APL

APL är ett utvecklingsområde, en ordentlig genomgång av kvalitetssäkring, uppdatera dokument med övriga

rutiner krävs inför framtiden  för att också säkerställa kvaliteten i praktiken och kopplingen till centrala

innehållet i kurserna så att man faktiskt praktisk möter de delar som förväntas.

Utifrån hur samhället har sett ut under Corona-pandemin så har emellertid APL-arbetet på skolan fungerat

relativt väl. Eleverna har överlag haft en APL-plats och vi har i de allra flesta fall lyckats matcha elev och

APL-plats på ett bra sätt. Uppföljningen och trepartssamtalen har gått bra och eleverna har överlag nått målen i

sina kurser på ett bra sätt och treorna lämnar skolan med adekvata kunskaper trots det svåra samhällsläget.

Vi ser också att de flesta av våra handledare är mycket bra, men att vi också skulle behöva erbjuda fler sätt för

dem att fräscha upp sina handledarkunskaper. Till exempel skulle vi kunna bjuda in till gemensamma träffar

med de lokala programråden och fackförbunden. Tyvärr har även denna typ av insatser försvårats under

pandemin.

Det som skulle behöva förbättras i arbetet är främs strukturen kring planering, målstyrning och dokumentation.

Här har det historisk sett saknats tydliga gemensamma direktiv och rutiner, vilket försvårar samsyn och

gemensam uppföljning och utveckling av arbetet.

Vad gäller APL-plats av god kvalitet till samtliga elever har vi under det läsår som passerat kompletterat inne på

skolan de moment vi ser att de inte får ute p g a bl.a. pandemin. Många har varit handledare i många år

tidigare, handledarutbildning, nya handledare skulle få en introduktion, även äldre skulle behöva bli

uppdaterade. Ett förslag är att försöka bjuda in handledare till en gemensam träff, få facket eller en annan

organisation involverad där det är möjligt.

Metoden med trepartssamtalen går bra. I vissa avseenden behöver lärarna ytterligare förbereda materialet

inför samtalet, för att det ska bli tydligare och det inte ska ta för lång tid.

Elevernas lärande och erfarenheter från APL används  i den skolförlagda utbildningen genom att de får berätta

vad de gjort, till viss del visa upp i gymnasiearbetet. Att arbeta med moment både på plats och i skolan, att få

dem reflektera över hur den röda tråden för utbildningen hänger ihop.

Vad gäller infärgning av de praktiska delmomenten och yrkeskurserna är det lättare att förverkliga med den

skolförlagda utbildningen. För APL fungerar det men det något vi skulle behöva arbeta mer med detta.

Vad gäller koppling till näringslivet och aktuella branscher, till exempel fått göra studiebesök har Corona har

ställt till det i år. Det har fungerat, men kan bli så mycket mer. Några har haft digitala föreläsningar, gjort fysiska

studiebesök. Programrådsmötena har helt ställts in p g a coronan.

Slutsatser

Under det förflutna läsåret har Corona-pandemin ställt till det på många sätt, inte minst vad gäller elevernas

APL. Under omständigheterna så har arbetet ändå fungerat väl och lärarna har arbetat hårt för att se till att

eleverna får med sig de yrkeskunskaper som de behöver i sitt kommande arbete.
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Detta sagt ser vi att vi behöver stärka våra rutiner och vår struktur, både vad gäller planeringen av APL och

dokumentationen kring hela processen. Vi ser också att vi skulle vilja arbeta mer ämnesövergripande och

involvera de gymnasiegemensamma ämnena mer i yrkesundervisningen.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Skolan har en tillsvidareanställd studie- och yrkesvägledare (SYV) på deltid.  SYV sitter med i elevhälsoteamet

som träffas på regelbunden basis och är också med på skolans elevhälsokonferenser. Skolan utgår från

AcadeMedias riktlinjer för studie- och yrkesvägledning, som i sin tur har sin utgångspunkt i Skolverkets

allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning. Arbetet med studie- och yrkesvägledning sker i både

snäv och vid bemärkelse, allt för att ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt till att göra väl

underbyggda studie- och yrkesval.

SYV träffar elever och vårdnadshavare själv (enskilt eller i grupp) men också tillsammans med elevernas

mentorer eller annan personal på skolan. Skolans SYV samverkar och samarbetar med lärare och övrig personal

i frågor som rör studie- och yrkesvägledning. Detta sker bl a med hjälp av informationsutbyte i olika former

samt som stöd vid olika studie- och yrkesrelaterade frågor. Studie- och yrkesvägledningen på skolan omnämns

både i skolans elevhälsoplan samt i skolans kvalitetsrapport.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Studie- och yrkesvägledningen fungerar överlag bra på skolan. Eleverna har tillgång till en utbildad SYV, som är

på plats på skolan flera dagar varje vecka. Det möjliggör för elever och vårdnadshavare att kunna träffa SYV vid

behov. Eleverna får under sin skolgång riktad och allsidig information om studier och yrken av olika slag och de

möter företrädare från arbetslivet på olika sätt, inte minst genom deras APL. Dessutom har alla elever

möjlighet att besöka olika utbildnings-och yrkesmässor samt göra olika former av studiebesök. Under läsåret

20/21 blev några av dessa mässor tyvärr inställda med anledning av Covid-19 medan andra anordnades i digital

form istället.

Eleverna har inte haft möjlighet att i någon större omfattning utvärdera studie- och yrkesvägledningen på

skolan på ett systematiskt sätt. Det är därför svårt att säga i vilken utsträckning eleverna är nöjda med skolans

studie- och yrkesvägledning.

Slutsatser

Mycket av det arbetet som rör studie- och yrkesvägledningen på skolan fungerar väl, i både snäv och vid

bemärkelse. SYV har en naturlig roll i elevhälsoarbetet, vilket är positivt. Något som kan behöva följas upp är i

vilken utsträckning eleverna är nöjda med skolans arbete med studie- och yrkesvägledning. Saknar de något?

Vad kan förbättras? Utvecklingsarbetet med studie- och yrkesvägledning som en viktig del i skolans verksamhet

fortsätter under kommande läsår.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Fokusområden framåt och identifierade utvecklingsområden handlar fortsatt om tillgänglig lärmiljö,

värdegrund och trygghet samt kvalitetssäkring och uppföljning av APL.

Vad gäller tillgänglig lärmiljö ska pedagogiska planeringar för respektive delmoment i samtliga kurser ska finnas

tillgängligt via Google Classroom innefattandes, utöver studiematerial (videoklipp, texter och uppgifter), även

såväl centralt innehåll som kunskapskrav för de aktuella delmomenten. Utöver detta ska lärarna på ett tydligt

sätt med hjälp av matriser i SchoolSoft synliggöra vilka resultat eleverna har och hur deras kunskapsinhämtning

fortskrider. Formativ bedömning som tydliggör inte bara var eleven befinner sig utan också konkreta exempel,

förslag och lösningar ska i större utsträckning implementeras i undervisningen för att utveckla den enskilde

individen och ge honom/henne bästa möjliga förutsättningar att nå så långt som möjligt utifrån hennes

förutsättningar.

Vad gäller värdegrund och trygghet kommer vi att arbeta med närmare uppföljning av elevernas närvaro och en

effektivare mentorsstruktur där alla undervisande lärare är mentorer. Detta innebär att det blir färre elever per

mentor vilket möjliggör en tätare uppföljning och bättre överblick för den enskilde mentorn. Utöver detta ska vi

också i samband med skolstart bilda ett likabehandlingsråd under ledning av kurator med elevrepresentation

för att öka elevinflytandet och skapa en trygg och trivsam skolmiljö.

För att APL krävs ytterligare synliggörande av vilka delar ur det centrala innehållet som är aktuellt vid varje givet

delmoment och att uppföljningen av elevernas praktik görs utifrån aktuella kunskapskrav. Ansvarig yrkeslärare

likväl som APL-handledare måste ha klart för sig på vilka grunder eleverna ska bedömas. Ett verktyg för denna

uppföljning är LoopMe vilket ska implementeras ytterligare.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Örnsköldsvik 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 Örnsköldsvik

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon 9 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 9 4 5

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 1

El- och energiprogrammet Dator och kommunikationsteknik 5 5 8

El- och energiprogrammet Elteknik 6 1

Fordons. och transportprogrammet Lastbil och mobila maskiner 1

Fordons. och transportprogrammet Personbil 12 5 6

Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 1 3 1

Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens 2 1 1

Hotell- och turismprogrammet Turism och resor 2

Hantverksprogrammet Florist 1 3

Hantverksprogrammet Hår- och makeupstylist 4 6

Industritekniska programmet Produkt och maskinteknik 1 3

Industritekniska programmet Svetsteknik 4

Naturbruksprogrammet Djur 4 5 6

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Bageri och konditori 3 4

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering 2 3 4

VVS- och fastighetsprogrammet VVS 6 4 1
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Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 4 4 2

Programinriktat val El- och energiprogrammet 1 1 1

Programinriktat val Fordons. och transportprogrammet 2

Programinriktat val Handels- och administrationsprogrammet 4 1

Programinriktat val Hotell- och turismprogrammet 2

Programinriktat val Hantverksprogrammet 1 2 3

Programinriktat val Restaurang- och livsmedelsprogrammet 1 1 1

Programinriktat val VVS- och fastighetsprogrammet 2 1

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund

2019/2020 41 % 32 % 19 %

2020/2021 39 % 32 % 15 %

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

Personal

Personal på Praktiska Gymnasiet i Örnsköldsvik har under läsåret bestått av 20 pedagoger varav 5 lärare i

gymnasiegemensamma ämnen och resterande av dessa är yrkeslärare. Av GG-lärarna har samtliga

lärarlegitimation. Vi har 2 yrkeslärare med lärarlegitimation samt en majoritet som genomfört PIL

yrkeslärarutbildning. Utöver dessa finns SYV/admin, Skolsköterska, Spec.Ped och kurator med korrekt

behörighet och bakgrund. Utöver dessa resurser finns biträdande rektor och elevassistent. Under innevarande

läsår har två lärare och specialpedagogen haft förstelärartjänst/uppdrag.

Organisation och arbetsformer

På Praktiska i Örnsköldsvik har rektor haft ett eget ledningsansvar men i viss mån involverat EHT och

förstelärare i planering och beslut. Arbetslagen som är uppdelade GG-lärare samt yrkeslärare träffas

kontinuerligt för samplanering, infärgning och pedagogiska diskussioner.

Utifrån den mötesstruktur som finns (med löpande onsdagsmöten - var 4:e vecka APT) är det olika ledande

roller som leder, befäster och utvärderar olika områden. Tillfällen för dessa utvecklingsområden ges under vår

gemensamma mötestid där vi lagt upp mötenas innehåll på ett sätt som ger varje ledningsroll tid att arbeta

gemensamt med personalen. Rektor, EHT och förstelärare får därmed dedikerad tid att arbeta med utveckling,

analys och uppföljning inom sina respektive processer.
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Bilagor

Bilaga: Resultatsammanställningar

20



Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Örnsköldsvik



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 28,6%

PRAKTISKA 28,6%
Praktiska Örnsköldsvik 28,6%

BA 20,0%
EE 0,0%
FT 0,0%
HA 66,7%
HT 0,0%
HV 62,5%
IN 0,0%
NB 60,0%
RL 37,5%
VF 0,0%

Totalsumma 28,6%

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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	Övik

