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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2020/2021

Detta läsår har framför allt kännetecknats av Corona-pandemin och under läsåret har fjärrundervisning

tillämpats genomgående på en stor andel elever. Klassrumsundervisning hade minimerats för att minska

smittorisken samt att en del nya städ- och frånvarorutiner hade införts för att minska smittorisken ytterligare.

På grund av tidigare erfarenhet av Corona-restriktioner kunde undervisningen hållas förhållandevis normalt,

trots att större delen var förlagd till fjärrundervisning.

Personalstyrkan har under större delen av året varit samma. I slutet av mars avgick dåvarande rektor och

biträdande rektorn blev tillsatt på posten.

Skolan har stor andel IM-elever, vi hade ett tjugotal elever i Individuellt alternativ. Den stora utmaningen där är

att de flesta eleverna bland dessa är svaga i Svenska/ Svenska som andraspråk och Engelska då många av

eleverna har varit kort tid i Sverige och i det land de kommit från har Engelska inte varit ett ämne i skolan.

Skolan finns i två olika byggnader. Den ena ligger på Åsgatan och rymmer gymnasiegemensamma ämnen och

karaktärsämnen för Handels-och administrationsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Hotell- och

turismprogrammet. Den andra består av våra verkstadslokaler på Norrbölegatan, där praktisk undervisning på

El- och energiprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet

bedrivs.

Båda lokalerna är i dagsläget för små för att skolan ska kunna växa ytterligare. När det gäller antalet elever så

har skolan legat på gränsen av vad den klarar av rent utrymmesmässigt under året. Detta har i sig varit en

utmaning bara att få till ett schema som medger lämpliga undervisningslokaler för olika undervisningsgrupper

vilket trots allt har fungerat.

Samarbetet med Vård- och omsorgscollege, VOC, har fungerat väl och vi har erhållit de APL platser vi haft

behov av. Skolan blev i slutet av förra läsåret fullvärdiga medlemmar i VOC.

Under läsåret har förstelärarna satsat på att kompetensutveckla kunskapsområdet lektionsplanering med

personalen.

Ett av två fokusområden under läsåret var ökad examensgrad hos eleverna. Det fanns en oro hos skolans

personal att Corona-restriktionerna kunde riskera att ha en negativ effekt på elevernas betyg. Examensgraden

var dock dock slutligen trots allt förhållandevis hög. Andra fokusområdet, ökad närvaro, var starkt påverkat av

Corona-pandemin, in i närvaro räknades under läsåret in att elever var närvarande i sin fjärrundervisning.

Rektorsbytet medför att nya läsåret blir ett reflekterande år där många rutiner kommer att ses över för att

kvalitetssäkra arbetet på skolan och att marknadsföra och profilera den inom kommunen och regionen.
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell

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

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

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

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

Vår kvalitetsdefinition:

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

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen och

skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens

och undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i

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

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

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella

målen.

Våra framgångsfaktorer:

Uppdraget i fokus

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

Proaktiv uppföljning

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

förbättringsarbetet.

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

avvikelser.

Kollegial samverkan

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

verksamheten utvecklas

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

Aktiv resursfördelning

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

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

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

● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av

utbildningen

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår plan

mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering

● två undervisningsutvärderingar (november och april) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur

de upplever undervisningen utifrån läroplanen

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven. Syftet är att skapa

underlag för att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under läsåret

(resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i

resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina

kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre

måluppfyllelse nästa läsår.
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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 fortsätter att öka och vi ligger över rikssnittet med 4 procentenheter,

vilket vi ser som positivt. I samtliga program med undantag Fordons- och transportprogrammet är Praktiska

Skellefteås snitt högre än rikssnittet även om den enskilda programmets snitt på skolan ökat.

Samtliga elever

Betygsfördelning

Praktiska Skellefteå har ett högt antal F sett över alla kurser. På skolan går ganska många  introduktionselever

som ofta saknar förkunskaper i främst matematik och engelska. Det finns även språkliga svårigheter.

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

90% av våra elever upplever trygghet och studiero. Jämfört med föregående år är det en positiv utveckling.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Undervisningstiden läggs upp utifrån poängplanen för varje läsår, därifrån byggs schemat upp. Då vi har rätt

små klassrum måste en del undervisningsgrupper även vara mindre, vilket orsakar att eleverna i dessa grupper

får mer lärartid/elev. Gymnasiegemensamma-  och karaktärsämnen har sina separata dagar i veckoschemat.

Verkstäderna för BA, EE och FT ligger 7 min gångväg bort ifrån huvuddelen av skolan. I schemat försöker vi ha

så lite håltimmar som möjligt (lite svårare när det gäller elevernas individuella val, framför allt i ÅK 3), samt att

skoldagen för alla elever i regel börjar kl 08:30. Vi har även resurstider för varje årskurs där det finns utrymme

för extra stöd till alla elever.

Under läsåret har vi veckovisa elevgenomgångar där mentorerna för ett program går igenom sina elever

tillsammans med alla undervisande lärare och specialpedagog för att stämma av om elevernas resultat, vilka

extra anpassningar som finns, behövs det andra anpassningar och om det är nödvändigt göra anmälan till

rektor för beslut att utreda behov av särskilt stöd.

Utvärdering av undervisningen

På Praktiska Skellefteå bedriver lärarna en strukturerad och målinriktad undervisning inom aktuella ramar.

Lärarna utgår i sin undervisning från examensmålen och centralt innehåll i kurserna, samt elevens individuella

studieplan samt var eleven befinner sig i kunskapsutvecklingen på respektive kurs. Utifrån detta formar lärarna

sina planeringar för sina kurser. Lärarnas mål för varje elev skall vara att eleven skall uppnå minst ett godkänt

betyg för varje kurs men även att sporra till högre betyg.

Under vårterminen har all undervisande personal gått utbildningen Lektionsdesign i ledning av förstelärare.

Syftet har varit att utveckla undervisningen för att bli mer tydlig och differentierad.

Eleverna ges även möjlighet att i planering ge förslag på arbetsmetoder, innehåll vad avser stoff och hur

redovisning av uppgifter ska genomföras. Elevers kunskapsnivå, intressen och önskemål tas också i beaktande

vid planering och genomförande av undervisning.

Samverkan mellan ämneslärare och yrkeslärare förekommer så att även de gymnasiegemensamma ämnena

innehåller programspecifikt innehåll men det arbetet kan utvecklas. Samverkan finns även mellan gg-lärare då

arbetsområden planeras ihop.

Vår skola står för jämställdhet både gällande könsidentitet och gällande elevernas härkomst. Lärarna gör inga

skillnader mellan eleverna, varken i undervisning eller i attityd mot dem. Skolkyrkan träffar minst en gång per

år eleverna från årskurs två för att fördjupa sig i bland annat sex och samlevnad, roller och identitet eller andra

områden som kan vara svåra att diskutera eller definiera. Skolkyrkan genomför det helt icke-konfessionellt och

alla elever deltar. Under året har även elevhälsan haft återkommande teman kring värdegrund, relationer och

respekt och förståelse för andra som har lyfts på mentorstid och har upplevts mycket positivt. Arbete med

värdegrundsfrågor pågår kontinuerligt under hela läsåren i klassråd. Temaförslag för värdegrundsarbete sker

oftast i samråd med kuratorn via mentorerna
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Slutsatser

En ökad examensgrad till 95% ser vi som mycket positivt. Vi fortsätter dock det systematiska kvalitetsarbetet

kommande läsår för att öka examensgraden ytterligare. Den höga frånvaron har varit en bidragande anledning

till att eleverna inte når målen. Vi har som mål att jobba mer proaktivt för att fånga upp eleverna så tidigt som

möjligt. Till kommande läsår kommer vi att arbeta med ett nytt system, MUD, vilket står för

“måluppfyllelsedokument” och liknar de veckovisa elevgenomgångar vi tidigare arbetat med.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Skolan har under läsåret haft Programinriktat val (IMV) integrerat i respektive program och Individuellt

alternativ (IMA) har varit organiserad som en egen grupp där fokus varit helt på att bli behörig till nationellt

program Vi har en Svenska/Engelska lärare knuten till IMA som även är  IMA-elevernas mentor. Engelska och

matematik har bedrivits i särskilda grupper för grundskolenivån även för IMV-elever.

Utvärdering av introduktionsprogram

IM eleverna har enskilda målsamtal vid uppstarten där elevens mål med sin utbildning diskuteras och

studieplanen gås igenom. Alla har en individuell studieplan som på IMA kan se väldigt olika ut beroende på

elevens resultat från grundskolan. Studieplanerna följs löpande upp tillsammans med eleven för att säkerställa

att de når målen. Vi kan även se att flera elever har svaga kunskaper i engelska då eleverna saknar förkunskaper

och inte läst engelska i hemlandet.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.

Slutsatser

För att förstärka matematikundervisningen på IM-program behöver vi öka antalet timmar i matematik på

grundskolenivå alternativt hitta andra lösningar såsom dela upp gruppen.

Bedömning och betygsättning

Samtliga lärare har genomfört webbkursen i betyg-och bedömning. Nya lärare har även dem genomfört kursen.

Vid bedömning utgår lärarna från styrdokumenten, mål, centralt innehåll och kunskapskrav för varje kurs men

även examensmålen. Sambedömning sker där lärare som inte är behöriga i sitt ämne jobbar tillsammans med

en behörig lärare men även i andra sammanhang. Vid betygsättning går obehörig lärare och behörig lärare en

gång till noga igenom det betygsgrundande materialet och lärarens motivering till det föreslagna betyget.

Sambedömning sker även i gemensamma arbetsområden som lärare samplanerat. Under kursens gång

använder alla lärare kursmatriser och bedömningsmatriser på Schoolsoft, vilket hjälper samtliga att hålla rätt

riktning i sina bedömningar och i planeringen. Två gånger per läsår sammanställer lärarna sina kurser i

Schoolsoft inför utvecklingssamtalen.
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Utvärdering av bedömning och betygsättning

Så länge kursen pågår får eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper och möjlighet att nå högre betyg och
bättre resultat. Genom formativ bedömning är det enklare att fånga upp eleverna och peppa dem till högre
betyg. Feedback sker kontinuerligt under kursens gång, både muntligt och skriftligt.

Eleverna förbereds i alla kurser inför APL och inför olika former av redovisningar och prov. Bedömning av
elevens förmågor på APL sker främst genom 3-partssamtal. Ämnesövergripande arbete förekommer i viss
utsträckning för att eleverna ska få möjlighet att förstå helheten. T.ex. är retorikkursen uppbyggd utifrån Hotell-
och turismprogrammet.

Under läsåret har skolan delvis varit nedstängd pga Corona men eleverna har kallats in för skolförlagd
utbildning och stöd genom ett rullande schema. Inga NP har genomförts.

Genom kollegialt lärande i grupper under ledning av förstelärare har samsyn hur dokumentation inför
utvecklingssamtal ska utformas och hur kursmatriser används som stöd för den formativa bedömningen. Alla
pedagoger stöttar varandra genom öppen dialog, diskussion och reflektion. Dock har det inte avsatts särskild
tid för dessa diskussioner.

Eleverna får en samlad bild av sin utveckling, både genom löpande genomgång av deras studieplaner och
kursmatriser. Utifrån kursmatriser får både vårdnadshavare och elever en helhetsbild av vad som förväntas
utifrån kursmålen och lärandesituationen. Under utvecklingssamtalet diskuteras elevens egen målbild och
eventuella hinder/möjligheter och vad skolan kan göra för att eleven ska uppnå dessa mål. Utvecklingssamtalet
följs upp  genom kontakt med vårdnadshavare eller eleven själv, beroende på ålder.

Slutsatser

Fjärrundervisningen kan ha försvårat lärarnas arbete med bedömningar och ge den feedback eleverna behövt.

Vi behöver förbättra arbetet med att fylla i matriser på Schoolsoft för att få en likvärdig bedömning och

återkoppling till eleverna. Alla lärare behöver arbeta aktivt med att fylla i kurs matriserna.

Elevhälsoarbete

Skolans elevhälsa är organiserad utifrån följande yrkeskompetenser: skolsköterska (40 %, ssk har dock varit

föräldraledig under ett år och ingen ersättare fanns), kurator (30 %), specialpedagog (100 %) och rektor.

Skolläkare och skolpsykolog finns knutna till skolan och dessa finns tillgängliga för handledning samt behjälpliga

vid medicinska och psykologiska utredningar. Dessa professioner finns även på plats på skolan vid några

tillfällen per läsår.  Elevhälsan träffas en gång i veckan för eht-möte där samtliga, samt övrig skolpersonal vid

tillfällen som dessa önskar att ta upp något särskilt med elevhälsan.  Fokus på dessa möten är skolans

förebyggande och hälsofrämjande arbete

Det främjande och förebyggande arbetet baseras på en planering som elevhälsan gör där LOV-enkäten ligger till

grund för planeringen. Här uppmärksammas fokusområden där elever själva fått önska vad de vill att

elevhälsan arbetar med men även sådant som lärare uppmärksammat elevhälsan om (stress i elevgrupper,

oroliga klasser etc.). På EHT startas alltid mötet med att lyfta förebyggande och hälsofrämjande arbete för att

skapa vikt för arbetet. Här utvärderas också arbetet löpande.

Det utredande och åtgärdande arbetet sker genom en process enligt följande: anmälan till rektor, rektor

beslutar om elevs behov av särskilt stöd samt beslut om eventuellt åtgärdsprogram. Berörda lärare skriver en

ämneskartläggning och specialpedagog genomför en utredning om elevs behov av särskilt stöd. Vid
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uppmärksammad frånvaro beslutar rektor om att utreda elevs frånvaro och denna genomförs för det mesta av

kurator men också av specialpedagog.

Elevhälsans kompetenser samverkar med undervisande personal genom handledning i grupp och på enskild

nivå. Vidare sker samverkan på skolans EWS (early warning system) där personalen i ett formellt möte lyfter

samtliga elevers måluppfyllelse, hur elever och elevgrupper kan behöva stöttning via ledning och stimulans

samt genom extra anpassningar.

Rektor

● Ansvarar för ledning och samordning av elevhälsoteamet (EHT)

● Ansvarar för att elevers behov av stöd utreds och att åtgärder vidtas

Skolsköterska

● Erbjuder alla elever ett hälsosamtal

● Ingår i skolans krisgrupp samt deltar i skolans arbetsmiljöarbete

● Hjälper till med planering för elever med behov av särskilda insatser

● Genomför samtal i grupp eller enskilt i olika hälsofrågor

Kurator

● Ger råd och stöd till elever, föräldrar och lärare
● Medverkar i krisgruppen

● Arbetar med frågeställningar som rör studier, sociala och psykiska frågor, livsfrågor, familj, samlevnad

och droger

● Arbetar med den psykosociala arbetsmiljön på skolan

Specialpedagog

● Vara en drivande part i arbetet med att uppmärksamma och identifiera elever i behov av särskilt stöd
samt extra anpassningar

● Vara ett stöd vid genomförandet av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

● Utveckla skolans lärmiljöer

● Ge råd och stöd till ledning och pedagogisk personal samt vara en drivande part i frågor rörande

skolans utveckling av det pedagogiska arbetet

Skolpsykolog

● Deltar inte i det vardagliga elevhälsoarbetet men deltar i EHT-möte minst en gång/termin

● Kan vid behov delta i krisbearbetning och stödsamtal

● Skolpsykolog genomför viss kompetensutveckling, kartläggning och bedömning av elever

Skolläkaren

● Arbetar för en god och säker skolhälsovård

● Arbeta konsultativt i organisationen

● Finns på skolan två gånger per termin.

Den lokala elevhälsoplanen revideras årligen i maj utifrån de erfarenheter som gjorts under det gångna året
och är en del av det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs på skol- och koncernnivå.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsans arbete kring anmälan, utredning och uppföljning har varit en utdragen process i jämförelse med

tidigare läsår. Detta främst på grund av distansstudier (Skellefteå kommun har till största delen haft

distansstudier under läsåret i olika omfattning) då uppmärksammandet av en elevs eventuella särskilda behov

har upptäckts senare än då eleverna varit på plats på skolan. Dock har elever i högre utsträckning än tidigare

kontaktat personal och elevhälsa på egen hand och fått enskilt stöd - här har tillgängligheten hos elevhälsan

varit större än vid “normalår” utan pandemi. Detsamma gäller frånvaro, där det vid rådande omständigheter

har varit än mer svårt att få kontakt med elever som har mycket frånvaro. Samtidigt som en del elever själva
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har kontaktat elevhälsa för stöd, vilket har skett i större utsträckning än tidigare år. Den totala frånvaron har

ökat mycket under året (22 %) vilket beror på att den anmälda frånvaron har ökat mycket jämfört med tidigare

år och som direkt kan härledas till rådande pandemi.

Fokus detta läsår har främst legat på individnivå på grund av rådande omständigheter. Därmed har elevhälsans

arbete inte motsvarat elevernas behov på gruppnivå annat än i enskilda “svårare” kurser som matematik där

distansstudier är svårt att genomföra till hög grad. Här har specialpedagog stöttat upp både på gruppnivå och

individnivå. Däremot har hälsofrämjande förebyggande arbetet jobbats med till viss del, där mentorer har varit

delaktiga då elevhälsan skapat material som tagits upp klassvis och som sedan utvärderats av elever och

elevhälsan.

Elevhälsan har samlat information på en gemensam plattform där eleverna har fått information om att de kan

vända sig till skolans elevhälsoteam även under den tid som skolan har varit stängd. Elevhälsan har dessutom

funnits tillgängliga på plats för att kunna träffa eleverna fysiskt vid behov. Kontaktuppgifter till samhällets olika

instanser för vård och stöd har samlats i ett dokument som eleverna har fått tillgång till för att lätt kunna

lokalisera var man kan vända sig.

Elevhälsan har varit tillgänglig för elever, eleverna har vetat vart de ska vända sig när de har haft behov av

specialpedagog eller kurator. Lärarna har tagit elevärenden till specialpedagog eller kuratorn, som i sin tur har

tagit kontakt med eleven, och eleven har fått hjälp. Årets arbete har fokuserat på den enskilda individen på

grund av de rådande omständigheterna, vilket ändå har skapat en trygghet för eleverna. Studiero har varit svårt

att arbeta med eftersom den största delen av läsåret har eleverna arbetat på distans.

Slutsatser

Inför nästa år behöver elevhälsan lägga mer fokus på ett hälsofrämjande och förebyggande arbete på

gruppnivå. Elevhälsan behöver uppmärksamma elevers frånvaro i ett tidigare skede än vad som gjorts detta

läsår för att undvika att fokus hamnar på individnivå. Elevhälsan ska därför rikta insatser på att främja närvaro

redan under höstterminen, i form av att gå ut i klasser och samtala kring detta i “trygga rum”. Dessutom

behöver processen för att uppmärksamma frånvaro tidigt implementeras hos lärare, vilket elevhälsan bör ha

som fokusområde. Elevhälsan behöver bli bättre på att ge återkoppling till lärare kring enskilda elever. Under

normala omständigheter där skolan är öppen så är en av skolans styrkor att uppmärksamma de elever som är i

behov av stöd och även tillämpning av sådant stöd. Skolans främsta styrka är att arbeta med det goda

bemötandet mellan lärare och elever och elevernas trygghetsgrad är hög (98 % av eleverna känner sig trygga

på skolan).

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Rektor har delegerat arbetet med anskaffning och kvalitetssäkring av APL-platser till respektive yrkeslärare och

därefter godkänt platserna innan underskrift av APL-kontrakt. Dock är det Vård- och

omsorgscollege/kommunen som tilldelar APL-platser för Vård- och omsorgsprogrammet.

Momenten som läggs ut på APL utgår från kunskapskraven i de kurser som är aktiva under respektive läsår och

förläggs till den tid då APL-period är planerad. De momenten som ej går att utföra under APL kompletteras i

klassrummet eller på verkstad. För elever som är lärling fungerar det på motsvarande sätt men då gäller det de

flesta yrkeskurserna på programmet som är aktiva från det läsår eleven blir lärling.
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Programråd har genomförts på samtliga program, ett per termin.

Under läsåret har vi haft uppstart av LoopMe, ett system för att kommunicera med APL-elev och APL-plats.

Utvärdering av APL

Under året har flertalet elever fått APL-plats, i något fall har APL-platsen avbrutit perioden med eleven varvid

läraren har behövt söka ny plats. Handledarna är i varierande grad utbildade, generellt kan sägas att Vård- och

Omsorg har mest välutbildade handledare tillsammans med Handels- och Administration.

Delar av kursen/kurserna som genomförs i APL behandlas även på vanliga lektioner för att koppla ihop APL med

skolförlagd utbildning. Pga Corona så har det varit mycket svårt att anskaffa APL varvid elever har haft mer

skolförlagd utbildning. Uppföljningar och bedömningar  sker genom trepartssamtal och besök på APL platser av

yrkeslärare.

Även om APL har fungerat väl så har det över tid blivit svårare att få tag på bra APL-platser till skolans elever.

Slutsatser

Med tanke på att det stundtals är svårt för yrkesläraren att hitta APL platser så behöver fler i skolan engageras i

att skaffa platser. Skolan behöver även verka för att fler handledare går Skolverkets handledarutbildning för att

stärka deras förmåga som handledare. Trepartssamtal har överlag fungerat väl men uppföljningen kan bli bättre

då skolan börjar använda det digitala verktyget LoopMe för detta.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Skolan har studie- och yrkesvägledare som av rektor delegerats att planera skolans arbete med området.

Kartläggningen av elevernas behov av vägledning sker främst genom mentorssamtal och utvecklingssamtal.

Vägledningen sker i grupp av yrkeslärare men även  representanter från branscherna som är kopplade till

respektive utbildning.

Elever som får enskild vägledning av Studie- och yrkesvägledare och i förekommande fall hjälp byta inriktning

eller utbildning. Stöd att söka högre utbildning efter gymnasiet och vad som krävs för den högre utbildning

eleven vill söka ges av Studie-och yrkesvägledaren.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Under läsåret saknade Praktiska Skellefteå studie- och yrkesvägledare och det var inte förrän i början av

vårterminen som skolan fick en SYV. Skolan får i de flesta fall besök av branschfolk och fackliga företrädare inom

respektive bransch. Studiebesök har genomförts av alla program. Eleverna har tillgång till  informationsmaterial

om högre utbildningar.

Slutsatser

Den individuella studie- och yrkesvägledningen fungerade inte särskilt väl under höstterminen. Ett stort ansvar

lades på mentorerna för elevernas vägledning. Önskvärt är även att fler branscher besöker skolan.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Vi har lyckats väl med trygghet och trivsel i skolan, överlag fungerar även värdegrundsarbetet bra. Ett viktigt

utvecklingsområde för skolan som identifierats är att öka elevernas närvaro i skolan.

Vi har som mål att jobba mer proaktivt för att följa upp hur undervisningen fungerar och hur eleverna utvecklas

mot målen, via MUD och med en likvärdig bedömning i Schoolsoft. Att jobba mer ämnesövergripande är ännu

ett sätt som vi tänker att jobba på lite mer i större utsträckning för att säkerhetsställa att eleverna når slutmål.

Ytterligare bör vi jobba mer med språk i alla ämnen för att öka betygsnivån. Vi har som fokus att genomföra

kursen Språk i yrkesämnen via Skolverket.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Skellefteå 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 Skellefteå

Praktiska gymnasiet i Skellefteå ingår i Praktiska Sverige AB, som i sin tur ingår i AcadeMedia. Praktiska Sverige

AB bedriver yrkesutbildning på 33 gymnasieskolor över hela Sverige. Vid skolorna erbjuds nationella

yrkesprogram och introduktionsprogram.

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet 6

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 6 9

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 1

El- och energiprogrammet Elteknik 2 2

Fordons- och transportprogrammet 5

Fordons- och transportprogrammet Personbil 1 3

Fordons- och transportprogrammet Transport 9 8

Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 8 2 4

Hotell- och turismprogrammet Turism och resor 1 4

Vård- och omsorgsprogrammet 4 7 13

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Individuellt alternativ 15 3 1

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 1 4

Programinriktat val Fordons- och transportprogrammet 6 5 2

Programinriktat val Handels- och administrationsprogrammet 7 8 3
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Programinriktat val Hotell- och turismprogrammet 2 1

Programinriktat val Vård- och omsorgsprogrammet 1 3 2

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund

2019/2020 38 % 20 % 59 %

2020/2021 39 % 19 % 57 %

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

Personal

Sedan slutet på läsåret 20/21 fanns 13,1 lärartjänster.. Av de 13,1 lärartjänsterna är det 5.5 tjänster som avser

gymnasiegemensamma ämnen/grundskoleämnen och resterande är yrkeslärare. Under året har det också

funnits 1,7 elev-/klassassistenter som stöd framförallt i klassrummen. Skolan har en specialpedagog på heltid.

Det finns skolsköterska på 40 % och en kurator på 30%.Skolan har en  Studie- och yrkesvägledare på plats på

40%.

Organisation och arbetsformer

Rektor, kurator, skolsköterska, och specialpedagog träffas varje tisdag och genomför då ett EHT möte. På mötet

bestäms vilka enskilda elever vi jobbar vidare med och hur, men också vilka främjande och förebyggande

insatser vi ska planera och genomföra.

Skolan har två förstelärare som jobbar med personalfortbildning med kvalitetshöjning av undervisningen som

mål.

Rektor är själv i ledningsarbetet men konfererar regelbundet med bl.a. förstelärargruppen om

kvalitetsutveckling, fackliga samverkan, elevråd, med samlade personalgruppen på APT eller med

elevhälsoteamet, där rektorn ingår.
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Bilagor

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



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 
yrkesprogrammet som är 

behöriga till högskola
PrVO 27,0%

PRAKTISKA 27,0%
Praktiska Skellefteå 27,0%

BA 0,0%
EE 0,0%
FT 0,0%
HA 42,9%
HT 100,0%
VO 33,3%

Totalsumma 27,0%

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





Indikatorer: Attraktivitet



Arbetsplatsförlagt lärande
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