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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/2021 

När nu ett historiskt läsår nått sitt slut är det dags att blicka tillbaka och försöka analysera året som gått. Skolans 
fokus har under detta speciella år legat på det som varit det fundamentala och allra viktigast, dvs att bedriva 
undervisning. Att ge eleverna den undervisning de har rätt till utifrån sina anpassningar och behov. Så här med facit 
i hand kan sägas, med stöd av diverse resultatbilagor, att skolan trots utmaningar fortsätter visa att elevernas 
nöjdhet med skolan växer och så också skolans kvalitet som helhet. 

Det intensiva utvecklingsarbete som sattes igång på skolan inför läsåret 19/20, framförallt utifrån Skolinspektionens 
påtalade brister, pågår alltjämt, trots “grönt ljus” i april -20. Såväl det systematiska kvalitetsarbetet som det 
pedagogiska utvecklingsarbetet fortsätter hela tiden att utvecklas. Sedan januari - 20 är enheten med i Skolverkets 
projekt  Samverkan för Bästa Skola. Detta samarbete är alltså inne på sitt andra år, ytterligare ett återstår och allt 
syftar till att förbättra våra elevers resultat och öka likvärdigheten skolor emellan.  

Praktiska gymnasiet i Skövde har således de senaste åren målmedvetet och fokuserat arbetat för att höja kvaliteten 
i undervisningen, måluppfyllelsen och skolan som helhet vilket lett till att skolan vuxit i popularitet och allt fler elever 
väljer nu att gå hos oss. Därmed har också meritvärdet och konkurrensen om att få en plats hos oss ökat. På två år 
har skolans  elevantal stigit med inte mindre än 35 %. Detta har i sin tur lett till att lokalerna skolan bedrivs i, 
kontinuerligt ses över och görs än mera ändamålsenliga. Under läsåret har både ny bygghall och ny fordonslokal 
kunnat tas i anspråk vilka förstås också rustats med nya maskiner och verktyg. Att aktivt, som en av få gymnasieskolor 
i Skaraborg, göra ett antal av våra platser sökbara redan när gymnasieansökan öppnas för så kallade IM-elever, har 
visat sig vara en framgångsfaktor bland våra kranskommuner och samverkan med näst intill all övriga kommuner i 
Skaraborg är mycket god. Skolan betraktas i mångt och mycket som en “pålitlig” skola med starkt elevfokus vilket 
lett till att skolan i allt högre grad rekommenderas av såväl studie- och yrkesvägledare som av ungdomarna själva. 

I backspegeln kan vi se hur skolan bara under några få år gått starkt framåt. En av utmaningarna med en snabb 
utvecklingstakt är att man inte ”hinner med att se” vad som gjorts, vilka steg som tagits, utan fokus kan inte alltför 
sällan hamna på det som “inte blivit gjort”. Risken kan då bli att det blir svårt att hålla fast vid de mål och den väg 
som stakats ut, för att i stället hamna på sidovägar och stickspår som på sikt försvårar arbetet framåt. Att få till ett 
utvecklingsarbete som ger bestående effekt måste få ta tid, det är vi väl bekanta med, men som rektor känns det 
förstås bara roligt och hedrande att få leda denna verksamhet och se vilka steg Praktiska gymnasiet Skövde tagit, 
och fortsätter att ta, i positiv riktning. 
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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. 

 

Lokal utvecklingsorganisation 

På enhetsnivå genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika processer som tillsammans 
bidrar till verksamhetens kvalitet. Exempel på sådana processer är arbetet för ökad närvaro, ökad delaktighet och 
inflytande samt ökad trygghet och studiero som bidrar till ökad måluppfyllelse. samt det arbetsplatsförlagda 
lärandet (APL). Fyra gånger om året genomför rektor och personal analysseminarier där arbetet med att utveckla 
verksamheten analyseras och bildar underlag till beslut om hur arbetet ska fortskrida. Eleverna görs delaktiga i 
arbetet genom att de flera gånger om året får besvara olika enkäter om hur de ser på verksamheten. Resultaten av 
enkäterna diskuteras sedan av mentorerna/i elevråd och klassråd.   
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3. Resultatredovisning  
 Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i läroplanen 
och varje programs examensmål.  

Kunskaper 

Avgångselever  

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2021   

 

 
 
Andelen elever med gymnasieexamen har under detta läsår dessvärre sjunkit, vilket vi förstås ser som tråkigt. 
Examensgraden har sjunkit med 14 procentenheter mot föregående år. Det är främst på bygg-, fordons- och vård- 
och omsorgsprogrammet som andelen elever med gymnasieexamen sjunkit mest. 

 

Gällande den genomsnittliga betygspoängen har då följaktligen även den sänkts, från tidigare års 12,1 till att i år 
ligga på 11,7. På bygg- och handelsprogrammet har betygsgenomsnittet sänkts medan det glädjande nog höjts på 
övriga tre program. Höjts något har även pojkars genomsnittliga betyg gjort gentemot tidigare läsår, men då istället 
sjunkit för flickorna. Andelen elever med grundläggande behörighet till högskola ligger för enhetens del på 16,1%. 

 

 



6 

Grundläggande högskolebehörighet 
 

BA 6,7% 
FT 0,0% 
HA 33,3% 
HV 100% 
VO  0,0% 
Praktiska Skövde totalt 16,1% 

 
Andelen elever som lämnat skolan med grundläggande högskolebehörighet har varit förhållandevis låg läsåret 
20/21. Det är stora skillnader mellan programmen i intresset att studera vidare. Främsta orsaken till detta skulle 
kunna förklaras med att i HV bestod klassen av 100% flickor och FT det motsatta, 100% pojkar vilka är mer 
fokuserade på anställning direkt efter gymnasiet. VO-klassens höga andel IM-elever är orsak till att inga elever 
kunde läsa högskoleförberedande kurser på gymnasienivå detta läsår. 

Andelen elever som fått anställning eller planerar fortsatta studier efter examen 

Program/antal  Antal jobb  Antal studier  Summa i procent 
BA/15   11   0    73% 
FT/7   3   0    43% 
HA/8   5   0    63% 
HV/2   1   0    50% 
VO   2   2    100% 

 

Betygsfördelning samtliga elever  

 
 

Betygsfördelningen jämfört med tidigare år går åt det positiva hållet gällande minskningen av andelen  F. Även 
gällande betygen C och B har andelen ökat jämfört med tidigare år. 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever på nationella program läsåret 2020-2021 
 
På grund av corona pandemin har inga nationella prov gjorts heller under detta år. 
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Elever på introduktionsprogram 
 
Andelen elever inom IM-programmet har under året successivt minskat då eleverna erhållit ökad behörighet såväl 
från IMV  till nationellt program och från IMY till IMV. Genomströmningen ser ut enligt nedan: 

Läsår 2020/21  Antal IMV Antal IMY 
Start augusti - 20  34  17 
Slut juni -21  26  1 

Utbildningsresultat 

 
Andelen elever med icke godkända betyg på introduktionsprogrammen fortsätter att minska. Från att  läsåret 18/19 
ha legat på 37% , minskade det under 19/20 till 27% för att läsåret 20/21 ha sjunkit till 16%. Glädjande nog uppnådde 
dessutom  fler elever högre betyg än D jämfört med tidigare år.   

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen 
under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas därefter i en separat bilaga.  

 

Normer och värden 
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Andel elever, (% 7-10) som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt, utifrån LoV-
kartläggning, har fortsatt ökat i förhållande till tidigare år. För läsåret 18/19  visade undersökningen att 49% av 
eleverna tyckte att de behandlade  varandra på ett bra sätt. Detta ökade glädjande nog till 58% läsåret 19/20 för att 
under läsåret 20/21 öka ytterligare, nu till 65%. 

4. Övergripande utvärdering av verksamheten  

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

En schemamässig förändring som genomfördes i början höstterminen var att årskurs ett gick ifrån tre klasser till fyra 
klasser i de gymnasiegemensamma ämnena. Detta för att minska elevgrupperna och på så vis möjliggöra en godare 
undervisningsmiljö som tillgodoser elevernas behov och förutsättningar i högre utsträckning. Fortsatt har skolan valt 
att lägga ut all undervisningstid på de gymnasiegemensamma ämnena i skolan, precis som föregående år. För att 
eleven ska kunna nå bästa resultat behöver eleven erbjudas all lärarledd tid hen kan få. Matematik är det ämne där 
det fortsatt varit ett extra fokus då många av våra elever haft svaga kunskaper i ämnet med sig från tidigare skolgång. 
Här har vi valt att schemalägga 120 lärarledda timmar/elev och läsår.  
 
I och med att skolan profilerar sig som lärlingsutbildning är det inom ramen för programmets yrkeskurser som tid 
och kursmål kopplas till APL. Genom att vi har konkretiserat vilka delar i yrkesämnena som är APL- respektive 
skolförlagda så har undervisningen kunnat planeras på ett bättre och tydligare sätt än tidigare. Även hur många 
procent av yrkesämnena som är APL- respektive skolförlagda har förtydligats detta läsår vilket även det har 
underlättat planeringen för både lärare och APL-handledare. 
 
Skolan har fortsatt med det system för elevuppföljning som varje vecka genomförs programvis. Då följs 
den enskilda eleven och dess kunskapsutveckling upp kontinuerligt. Mentor och undervisande lärare samt stora 
delar av EHT-teamet är då närvarande. Detta har medfört att skolans pedagoger fått en större samsyn i arbetet 
med och kring varje enskild elev. Personalen har blivit mer effektiv i att stötta eleverna då man har kunnat dela 
med sig om erfarenheter kring eleven och vilka eventuella extra anpassningar eller liknande som fungerarar eller 
inte. 

Utvärdering av undervisningen  

Arbetet med att bedriva en strukturerad och varierad undervisning har fortgått under detta läsår, vilket startade 
upp under läsår 19/20. I fjolårets undervisningsutvärdering som genomfördes i december 2019 uppgav 73 % av 
eleverna på enheten att lärarna i hög grad bedriver en varierad undervisning. Utvärderingen visade även att 74 % av 
eleverna tycker att lärarna i hög grad förklarar på ett sätt så att de förstår, medan 68 % upplever att lärarna i hög 
grad informerat om på vilka grunder bedömning görs.  

Under detta läsår har det genomförts två utvärderingar av undervisningen där eleverna har fått uppge hur pass väl 
vissa påståenden stämmer överens med deras upplevelse av undervisningen. Första undersökningen genomfördes 
under hösten och “vanlig” undervisning och under våren då det var fjärrundervisning. Där menade under hösten 
69% av eleverna att lärarna stimulerar i hög grad till lärande och varierar undervisningen och låter eleverna visa 
kunskaperna på olika sätt medan det på våren ökat till 75%. Ökningen är dock en marginell ökning och på så vis går 
det inte att dra några större statistiska slutsatser utöver att elevernas upplevelse av undervisningen ej har sjunkit, 
trots de förutsättningar som rådde under fjärrundervisningen. Jämfört med tidigare läsår är dessa resultat antingen 
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en knappt ökning eller samma resultat. Värt att notera är att antalet elever på skolan ökade med cirka 50 elever 
detta läsår jämfört med föregående läsår.  

Utöver undervisningsutvärderingen genomförde huvudmannen även en elevundersökning där elevernas nöjdhet 
utifrån olika aspekter har mätts. Vid tillfället för denna undersökning (januari 2021) var det 86 % av skolans 193 
inskrivna elever som genomförde enkäten. Utifrån vad som har mätts i elevenkäten rent kvantitativt har elevernas 
nöjdhet förbättrats under läsåret jämfört med föregående läsår. Nöjdheten med skolan som helhet har ökat med 17 
procentenheter till 70%. Nöjdheten med undervisningen har ökat till 72%. Den största ökningen gäller glädjande nog 
rekommendationsgraden av vår skola som har ökat med 17 procentenheter, från fjolårets 52% till 69%. År 2019 låg 
denna siffra på 49%.  

Målet med varje utbildning är att eleverna ska gå ut med en examen. Andelen elever som gick ut med en 
gymnasieexamen detta läsår sjönk med 14  procentenheter. Detta var emellertid väntat eftersom många elever av 
de som började på skolan hösten 2018 inte startade som “nationella” sådana. Andelen antagna IM-elever var 
ovanligt hög vid läsårsstart 2018. Detta är tydligt på bland annat bygg- och anläggningsprogrammet och vård- och 
omsorgsprogrammet. Rimligheten att nå godkänt i Engelska 5 på gymnasiet har för en stor del av eleverna varit 
mindre troligt med tanke på deras, i många fall, bristfälliga förkunskaper. Visserligen har eleverna fått möjligheten 
att på olika sätt, genom exempelvis grundskole- och omläsningsgrupp, läsa in den de kunskaper som saknats, men 
vägen fram till ett godkänt betyg har varit alltför lång för en stor del av dem. Utöver engelskan har godkänt betyg i 
matematik  också varit en av anledningarna till att eleverna ej nådde en gymnasieexamen.  

Engelskan, tillsammans med svenska samt svenska som andraspråk, är fortsatt ämnen skolan behöver arbeta med 
gällande undervisningen för att få eleverna att i högre grad nå målen. Andelen elever som ej har godkänt i Engelska 
5 ökade med 10 procentenheter från föregående läsår.. Ej godkänt betyg i svenska 1 ökade med 9 procentenheter. 
Andelen F i matematik däremot har sjunkit, vilket kan vara en effekt av ökad undervisningstid.   

Antalet icke-godkända betyg (F) har i sin helhet sjunkit bland skolans elever samtidigt som antalet elever på totalen 
har ökat på under detta läsår. Föregående läsår var det 20 % av samtliga betyg som var icke-godkända, medan i år 
var det 12 %.  

Slutsatser 

Skolan som helhet följer den positiva utvecklingskurva som har pågått de senaste åren. Flera av de aspekter som 
mäts rent kvantitativt vid olika undersökningar ökar med några procentenheter. Måluppfyllelsen kan sammanfattas 
som god utifrån de kvantitativa undersökningar som genomförts. Ett exempel på detta är att nöjdheten på skolan 
som helhet har ökat och att andelen icke-godkända betyg har minskat. Resultatet kan vara en följd av att skolans 
pedagogiska personal har genomfört de utbildningar och utvecklat de fokusområden som varit en del av Samverkan 
för bästa Skola, där fokus har varit att höja närvaron genom högre undervisningskvalitet. Detta utvecklingsområde 
kommer under kommande läsår fortsätta då ständigt arbete för förbättring behövs då det fortfarande förekommer 
stora skillnader i lärarnas kursplaneringar, lärarledarskap och själva undervisningen. Men nya lärare tillkommer 
också, och dessa behöver redan från början skolas in i “vårt” sätt att arbeta med undervisningen. 

Det som är lite extra problematiskt är att gymnasiegemensamma ämnen så som svenska och engelska, ämnen som 
krävs för en gymnasieexamen, är kurser där andelen icke-godkända betyg ökar. Detta kan tros bero på den 
Coronarelaterade fjärrundervisningen. Här behöver skolan organisera för att ge de elever med icke-godkänt betyg 
möjligheten att nå kursmålen samt att vi fortsätter att utveckla undervisningen för att förebygga att skolan hamnar 
i en likartad situation med flera icke-godkända betyg kommande år.  

Den kartläggning som gjorts av både nya och redan befintliga elever, med F eller streck  vilken påbörjades i augusti 
-20, visar på att de absolut flesta icke-godkända betygen finns inom kursen naturkunskap. Vad detta kan bero på 
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finner vi inget entydigt svar på, men det som gjorts är att flytta upp kursen från att tidigare har legat redan i 
årskurs ett, från och med kommande läsår ligga i år tre. Under kommande läsår kommer det finnas en 
schemaposition bemannad med inom ämnet behörig lärare, där komplettering av kursen är möjlig för innevarande 
årskurs tre-elever vilka önskar läsa upp till minst E i kursen. 

 

Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

På skolan finns Introduktionsprogrammen Programinriktat val, IMV och Yrkesintroduktion, IMY. De elever som går 
detta program bildar inte någon egen klass, utan ingår som en del i de olika nationella programmen där ett visst 
antal platser avsatts till IM-elever. De program som har flest IM-platser fördelat över tre årskullar är vård- och 
omsorgsprogrammet samt hantverksprogrammet inriktning florist. Samtliga elever inom IM-programmet följer i så 
stor utsträckning som möjligt skolans profil som ett renodlat “lärlingsgymnasium” då inom ramen för 
“lärlingsliknande utbildning”. Tanken med arbetet kring IMV-elever är att de ska bli behöriga till nationellt program 
så snart som möjligt, och när de nått E i respektive grundskolekurs flyttas de över till motsvarande gymnasiekurs. 
Elever som väljer IMY har i de flesta fall målet att bli anställningsbara, vilket bildar utgångspunkt när deras 
individuella studieplaner bestäms. Färre elever än tidigare av skolans totala elevantal är IM-elever.  

Uppföljningen av eleverna på IM-program sker samtidigt, en gång/månad och på samma sätt som för elever på 
nationella program. 

 

Utvärdering av introduktionsprogram 

Inför skolstart 20/21 påbörjades ett arbete med att intervjua  IM-eleverna för upprättande av hens individuella 
studieplan. Framför allt är detta viktigt för de elever som går yrkesintroduktion, IMY. Där ska framgå vilket mål och 
syfte eleven har med sin utbildning. Vanligast är att eleverna har som mål att bli behöriga till nationellt program 
alldeles oavsett om de går IMV eller IMY.  

En kartläggning av introduktionselevernas kunskaper inom respektive ämne svenska/SvA, matematik eller/och 
engelska skedde med hjälp av verktyget Kartläggaren (My study web) även den vid läsårsstart. Allt för att kunna 
möta eleven på den nivå hen befinner sig och därmed också kunna göra utbildningsvägen till ett godkänt betyg så 
rätt och effektiv som möjligt. Även de elever som behövs studiehandledning på modersmålet har kunnat erbjudas 
detta stöd.   

Upplägget med att blanda nationella elever och IM-elever uppskattas mycket av just IM-eleverna, och deras 
vårdnadshavare, då de får vara som “alla andra” och inte pekas ut genom att behöva gå i särskild IM-klass. Detta är 
bl a en av anledningarna till att många IM-elever söker till oss, och att de platser vi öppnat som sökbara snabbt fylls. 

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen 
under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas därefter i en separat bilaga.  

Slutsatser 

Tidigare års redovisade resultat, vilka visat på att antalet elever som klarat undervisningen med godkända betyg 
ökat, tycks i år vara bruten då resultaten istället sjunkit. Detta hänger till stor del ihop med årets sjunkande 
examensgrad. Detta resultat bedömer vi vara en följd av den höga andel IM-elever som skolan tog in vid läsårsstart 
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2018. Många av dessa elever var då IMY-elever med en uttryckt ambition att inom tre år kunna bli nationella sådana, 
och därmed uppnå examensbevis. Skolan har som tidigare beskrivits organiserat undervisning och schema på olika 
sätt för att möjliggöra detta, men då det i många fall handlat om elever som i ämnet engelska varken haft godkända 
betyg från årskurs 6 eller ens förkunskaper motsvarande mellanstadienivå har det varit svårt att få eleverna att nå 
ända fram. 

För många av våra IM-elever har fjärrundervisningen påverkat negativt. De allra flesta av dessa elever har inom 
ramen för extra anpassningar fått komma intill skolan en till två dagar per vecka för att får undervisning på plats. 
Lovskola har också bedrivits, under framför allt påsklovet, men även två veckor under sommarlovet vilket främst 
varit avsett för elever med ytterst få moment kvar till att uppnå godkänt betyg. 

Inför kommande läsår kommer vi tillsammans med huvudmannen att fortsätta utveckla arbetet med 
introduktionsprogrammen. Först och främst gäller det arbetet runt regelverk och organisering vilket i första hand 
syftar till att stärka rektor och studie- och yrkesvägledare. Arbetet med att genomföra mer utförliga intervjuer och 
kartläggningar med den enskilda IM-eleven måste stärkas än mera, liksom arbetet med tydliga  och genomförbara 
studieplaner och utbildningsplaner. Under kommande läsår finns en behörig person anställd på heltid för att 
undervisa i grundskoleämnen samt även inom tjänsten kunna arbeta som modersmålsstödjare. 

 

Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Skolan använder sig i största möjliga utsträckning av kunskapsmatriserna i skolans lärplattform Schoolsoft. Denna har 
eleverna och deras vårdnadshavare tillgång till och där ska de kunna ta del  av elevens kunskapsprogression. Vid 
utvecklingssamtal ges tydlig information för att säkerställa att både elev  och vårdnadshavare har kunskap om hur de ska 
kunna följa elevens skolgång och kunskapsutveckling.  Kontinuerligt under läsåret görs, av huvudmannen initierade, så 
kallade betygsprognoser.   

Skolan arbetar utifrån Skolverkets ämnesplaner och examensmål. Handledare på APL-platserna är en viktig 
bidragande del i bedömningen. Detta sker under kontinuerliga samtal via, meet, telefon och fysiska samtal.  

Under hösten har samtliga pedagoger genomgått Skolverkets webbaserade APL-handledarutbildning, som är ett led i det 
utvecklingsarbete som vi såg fanns behov av i fjolårets kvalitetsrapport. 

Pedagogerna är uppdaterade gällande de olika kursmålen, för en dialog med arbetsgivare om de krav som ställs på den 
enskilde eleven i arbetslivet. Här har t.ex. VO-college kontinuerliga möten med arbetsgivare samt med andra skolor för att 
uppfylla behovet vad som förväntas av handledare/skola. Vo-College anordnar även handledarträffar 1 ggr/år för att 
diskutera bland annat målen för APL, vilka förväntningar som handledare har men även här vad skolan har för förväntningar 
på handledare.    

Sedan vårterminen 2021 inleddes nätverkssamarbete kring bedömning och betygssättning med lärare från några  andra 
gymnasieskolor inom PGO vilket förhoppningsvis kommer att fortsätta under hösten 2021. 

 Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Som nämnts tidigare ser vi en positiv trend gällande betygssättning i de flesta ämnen när det gäller andelen  elever som 
når ett godkänt resultat. Tittar man på engelska, svenska och matematik, så ökar andelen F i Eng5, Eng6, Sve1 och Sve3. 
Detta kan till viss del förklaras med en hög elevfrånvaro samt fjärrundervisningen.  Examensgraden ligger under rikssnittet 
och har också försämrats sedan föregående år. En möjlig orsak till detta kan vara att vi tagit in fler IM-elever med sämre 
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förkunskaper i vissa ämnen där det inte funnits tillräckligt med tid för dem att nå ett godkänt resultat. Generellt sett har 
ändå betyget E-A för pojkar och flickor ökat. Dock ökar flickors betyg E-A mer än pojkarnas. 
 
Feedbacken till eleverna om hur det går för dem i studierna, och meddelande om slutgiltigt betyg görs på två  olika sätt. 
Formativt genom kontinuerlig uppföljning i form av bl a individuella samtal, kommentarer på  inlämnade uppgifter eller 
genom trepartssamtal på APL. Summativ feedback ges främst via Schoolsoft. Där  rapporteras resultat och kursmatriserna 
fylls i. I huvudmannens enkät om skolans undervisning uppgav 70 % av  eleverna att läraren i någon mån informerar och 
förklarar hur eleven ligger till i kursen. 

Under utvecklingssamtalen går mentor igenom kursmatriserna tillsammans med eleven och vårdnadshavare.  Detta görs 
inte bara för att informera eleven om hur hen ligger till utan också för att försäkra sig om att eleven  och dess 
vårdnadshavare vet hur de kan ta del av den information som delges i skolans system Schoolsoft. En  brist som mentorerna 
upplever är att lärarna inte ordentligt kan tolka varandras ämnen utifrån matriserna vilket kan göra att en ordentlig 
helhetsbild inte ges elev och vårdnadshavare.   

I yrkesämnena samarbetar lärarna i bedömningarna i de olika kurserna i och med att de har APL-besök och  trepartssamtal 
i kollegors kurser. Bedömningarna diskuteras efter de kunskapskrav och de värdeord som ingår i  de olika kunskapskraven. 
Sambedömning sker därmed kontinuerligt  mellan lärare, t ex genom observation och samtal kring elevers arbeten. Vad 
gäller bedömning inom APL:n  används fr o m VT19 Loop me. Det är ett digitalt verktyg där lärarna på olika sätt kan 
kommunicera med sina  elever. Genom Loop me får eleverna olika uppdrag baserade på kunskapskraven i de olika kurser 
de läser.  Lärarna använder sig sedan av bedömningsmatriser men även av praktiska prov, praktiska moment där eleverna  
får visa sina kunskaper de har fått lära sig både i  skolan och på APL. Nöjdheten och tryggheten på elevernas APL har ökat 
med 12 procentenheter respektive 4 procentenheter sedan föregående läsår. Även handledarens förmåga att förklara och 
ge instruktioner har ökat  - med 5 procentenheter. 

I de gymnasiegemensamma ämnena diskuterar lärarna på ett likartat sätt bedömningarna och värdeorden samt  använder 
sig av Skolverkets bedömningsstöd.  

Den gemensamma fortbildning som genomförts läsåret 20/21 är Närvarolyftet bas, APL-handledarutbildningen samt 
APL-verktyget Loop-me som bidrar till nya ideér och samarbeten. För att stärka likvärdigheten har vi påbörjat ett 
samarbete med andra Praktiska gymnasieskolor som ska fortsätta under nästa läsår i större utsträckning. En styrka i 
detta är att vi tillsammans med andra pedagoger kan se en helhet i elevens kursrelaterade mål.  Vi har startat upp 
processen kring ämnesintegration där eleverna ska få en tydlig bild av hur deras yrkesval speglas i alla elevens kurser. 

Slutsatser  

Inför kommande läsår kommer arbetet med Loop me att fortsätta med syfte att ytterligare befästs hos elever, handledare 
och pedagoger. Detta är ett sätt för läraren att säkerställa utbildningens  krav och ha mer underlag för bedömning, främst 
i sina yrkeskurser kopplade mot sin APL. Vi ser också behovet att fortsätta arbetet med att säkerställa  information till 
eleven om hur den ligger till i respektive kurser och på vilka grunder betyg och bedömning görs  genom t ex. tätare 
trepartssamtal, formativ bedömning och individuella samtal. Detta kommer även att göras som ett led inom ett av våra 
kommande utvecklingsområden, nämligen som relationsskapande aktivitet. Ytterligare ett steg i att säkerställa formativ 
bedömning och betygsättande kommer ämnesintegration vara en stor del av kommande läsår. 

Trots att skolan fortfarande ligger under riksgenomsnittet, 74% jämfört med 91%, i examensgrad så ser vi en ökad andel 
elever som når betyget E, även ökad andel elever som når högre betyg. Detta kan eventuellt förklaras med de 
fortbildningsinsatser som skett under året men även föregående år. 

Det vi ser behöver utvecklas inför kommande läsår är stödet för nya/eller obehöriga lärare i bedömning och betygsättning. 
Likaså att det avsätts tid för mentorn och den nya kollegan att sätta sig in i alla dokument och hur systemet fungerar.  
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En förutsättning för att bedömning och betygsättning ska ske på ett rättssäkert sätt, är att alla arbetar efter samma 
struktur. Pedagoger behöver ges möjlighet att kunna fortbilda sig i sitt eget ämne/kurs. 

Under kommande läsår behöver vi ta oss mer tid till att planera och genomföra gemensamma kursmoment. Detta 
sparar tid och ger alla pedagoger mer bedömningsunderlag i kurserna, vi får en större likvärdighet.  

Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Under läsåret har enhetens elevhälsoteam organiserats på följande sätt; kurator på 20 % (1dag/vecka), SYV 40% 
skolsköterska 40% samt specialpedagog 100 %. Skolan har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog med vilka så 
kallad “stor-EHT” hållits två gånger per termin. För övrigt har det under detta läsår, till skillnad mot föregående år, 
funnits en utökad elevassistenttjänst om 60%.  

Samtliga professioner inom EHT-teamet har fått sig tilldelat var sitt arbetslag att vara en del av, utöver EHT-
teamet. Specialpedagog medverkar i, och på arbetslagsmöten med vård- och omsorgsarbetslaget. Skolsköterskan  
medverkar i bygg- och anläggningsprogrammet, kurator är delaktig i fordonsprogrammet och syv har fått sig 
tilldelat  hantverksprogrammet, florist- samt  handelsprogrammet. 
 
Inom specialpedagogens uppgifter ryms bl a att vid skolstart screena och kartlägga de elever som sökt och kommit 
in på ett introduktionsprogram. Det som då kartläggs är elevens kunskapsnivå gällande svenska, matematik och 
engelska. Andra uppgifter för specialpedagogen är också att handleda både elever och lärare samt administrera 
dokumentationen kring de EHT möten som vi har varje vecka, där samtliga kompetenser samverkar tillsammans 
med de pedagoger som behöver hjälp med elevärenden. Sedan två år tillbaka har skolan regelbundna 
elevavstämningar (EWS), 1 ggr/vecka. Där tas ett program i taget upp, och enskilda elevers resultat och närvaro 
står i fokus. Medverkar gör samtliga gg-lärare, samtliga yrkeslärare på respektive program samt specialpedagog, 
skolsköterska och rektor. Inte sällan tas ärenden från EWS:n vidare till EHT-teamet. Skolans arbete med rutiner vid 
anmälan och utredning är tydliggjorda och gås numera igenom regelbundet vid gemensamma möten samt på 
arbetslagsmöten. Det är “en väg in” i elevhälsoteamet och det är via specialpedagog som sedan tillsammans med 
teamet beslutar om åtgärder, vid måndagsmöten mellan 15.00-17.00 då hela teamet är samlat. 

Medarbetarna i elevhälsoteamet arbetar så att de är “synliga” för eleverna, bland annat finns de med i korridorer 
och uppehållsytor och de låter ofta dörrarna till sina arbetsrum stå öppna för att göra det möjligt för eleverna att 
bara “titta in”. De uppfattas på detta sätt  som en naturlig del i elevernas vardag. 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Rutinerna för anmälan har varit tydlig och vi har haft EHT varje vecka där vi tagit upp elevärenden från pedagogerna 
men även elever som varit aktuella för oss i de olika professionerna. Vi träffar ju alla eleverna i olika sammanhang. 
EHT är med på alla arbetslagsmöten och det finns en punkt på dagordningen där man tar upp särskilt stöd och annat 
som hör till EHT. Dessutom testade vi ett nytt koncept med sk Öppet EHT, där pedagogerna fick lyfta elever som 
återkommer till EHT och med en viss problematik. På gruppnivå inte lika mycket då undervisningen varit på distans 
men specialpedagog har medverkat på ett stort antal digitala lektioner för att säkerställa att alla elever får rätt stöd. 
Om det funnits elever med ytterligare behov så har specialpedagogen  haft extra lektioner.  
 
Då personerna i EHT är synliga 100% av tiden och alla elever känner personerna så blir det tydligt vem man går till 
om vad. EHT är väl medvetna om skolans utvecklingsarbete  kring relationsskapande.  
 
Skolsköterskan har var fjärde vecka dragit ut närvarostatistik och delat ut till arbetslagen för att lägga fokus på elever 
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som haft över 10% frånvaro initialt, sedan också 20%, för att se vad som skiljer sig åt men också för att få syn på 
mönster. Sedan har detta tagits upp i arbetslagen och mentorerna har pratat med sina respektive elever, samt  
vårdnadshavare vid behov.  
 
EHT har funnits med vid lektionsplaneringar i vissa ämnen, varit med och visat på tekniker vid distanslektioner, 
tillhandahållit diverse hjälpmedel, både digitalt och fysiskt. De har varit aktiva på skolans EHT Classroom där vi lagt 
ut tips och annat som är bra att tänka på när man studerar på distans hemifrån.  

Vid  den självskattning som EHT-teamet gjort under våren  framkom att skolans hälsofrämjande arbete behöver 
förbättras än mer. Elevernas lärmiljöer har under fjärrundervisningen inte alltid varit den bästa. Detta har kunnat 
åtgärdas genom att eleverna fått komma in på skolan inom ramen för extra anpassningar när de till exempel uttryckt 
att de inte får studiero hemma. Även i skolan behöver vi fortsätta arbeta för en god lärmiljö.  Under föregående år 
gjordes ett arbete med tydligare uppmärkningar av salarnas namn och nummer och uppfräschning av lokaler i form 
av målning med mera. 
 
Skolans åtgärdande arbete bedöms nu istället vara mycket bra. Detta som ett resultat av det fokuserade arbetet 
som gjorts under de tre senaste åren - att på skolan upparbeta ett bra elevhälsoarbete med bl a elevuppföljningar, 
åtgärdsprogram mm. Elevhälsans olika kompetenser nyttjas på ett bra sätt  genom att EHT-personal är delaktiga i 
skolans dagliga verksamhet, de syns och hörs och gruppen är dynamisk. Inom EHT-teamet är rollfördelningen och 
ansvarsområden tydliga. 

Slutsatser  

På vilket sätt skolans och då framför allt elevhälsans arbete kommer att förändras, eller snarare påverkas, pga av 
återgång till närundervisning efter långvarig fjärrundervisning är förstås svår att sia om, men att det kommer någon 
form av negativa  efterdyningar i form av ökad psykisk ohälsa är något vi befarar. 

De processer som fungerat bra under året som gått  är bl a det vi redan nämnt, kontinuerlig närvarouppföljning samt 
vår EWS (Early Warning System) som fr o m augusti kommer övergå till att bli  MUD (Måluppfyllelsedokument).  

Inför kommande läsår kommer EHT-teamet att med viss regelbundenhet fortsätta med s k “öppet EHT”, dvs möten 
där  pedagogerna bjuds in att föredra sina ärenden. På personalsidan har ytterligare förstärkningar gjorts med att 
anställa en elevassistent på 100%. Hen har en utbildning som socialpedagog, vilket också kan ses som en förstärkning 
av kuratorsrollen. Inom ramen för specialpedagogens arbetsuppgifter kommer än mera handledning av lärarna att 
ske. Detta som en del i skolans utvecklingsarbete med lärarrollen och undervisningens kvalitet.  

Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 

Anskaffandet och kvalitetssäkring av APL-platserna görs av yrkeslärarna. I yrkeslärarnas tjänster har de utrymme, en 
schemafri dag/vecka för APL-besök, tid för trepartssamtal, uppföljning, dokumentation och övrig administration. Loop me, 
ett digitalt verktyg för kommunikation mellan elev, lärare och handledare, är igång på de flesta program och används för 
närvarokontroll, loggskrivning och uppdrag kopplat till det centrala innehållet i de olika kurserna för respektive program 
och inriktning.  

Inför detta läsår och dess schemaläggning, har varje programansvarig yrkeslärare gått igenom de aktuella  kurserna och 
sett över i vilken omfattning olika kursmoment läggs på APL. Poängplaner har sedan skapats  av rektor och beslutats av 
huvudmannen. För  att enligt lag få vara en lärlingsutbildning krävs att drygt  50% av den totala utbildningstiden är förlagd 
på arbetsplats. Även elever på  introduktionsprogrammen har arbetsplatsförlagd praktik, så kallad lärlingsliknande APL. För 
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att säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till samtidigt som det ska fungera smidigt både för eleverna, 
skolan  och näringslivet är APL organiserad och schemalagd på så sätt att årskurs 1 går ut på praktik två dagar/vecka resten 
av läsåret fr o m  v 45. Årskurs 2 är ute 3 dagar i slutet på varje vecka hela läsåret och årskurs 3 är ute tre dagar i början på 
varje vecka hela läsåret.  

Eleverna på yrkesprogrammen får arbetsplatsförlagt lärande under ledning av handledare, som har de nödvändiga  
yrkeskunskaper och erfarenheter för uppdraget och som även i övrigt bedöms av yrkeslärare vara lämpliga. För att 
kvalitetssäkra handledarnas kompetens och förståelse för uppdraget ger skolan informationen om Skolverkets 
handledarutbildning vilket handledarna uppmanas att gå och yrkeslärarna arbetar för att få dem motiverade att gå 
utbildningen för att öka kunskapen om uppdraget. Inom vård- och omsorgsutbildningen har  handledarna oftast 
handledarutbildning, då det är ett krav i VO-college.  

För att eleverna ska kunna se och förstå helheten med sin utbildning och även utvecklas i sitt lärande, kopplas  teori och 
praktik till varandra på ett tydligt sätt. Skolans yrkeslärare har gedigna yrkeskunskaper, samt har en hög grad av pedagogiskt 
utbildning. De ser vikten med att förklara praktiken med teoretiska kunskaper och  vice versa. Detta genom att ge exempel 
tagna ur yrkeslivet och dess vardag.  

I de fall APL-platser inte kan tillhandahållas på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över, eller på 
grund av säkerhetsskäl, får eleverna motsvarande utbildning förlagd till skolan. Metodrum/verkstäder har skapats för de 
flesta program på skolan, för att eleven ska kunna utföra sina arbetsmoment efter centralt innehåll. Lärarna följer upp och 
säkerställer att momenten genomförs, antingen inne på skolan eller på  APL-företaget. Om det av någon anledning inte 
fungerar för eleven på sin APL-plats så byter vi plats åt eleven. 

Utvärdering av APL 

Under läsår 20/21 har enheten Praktiska Skövde ökat med 45  elever.. Detta under ett pandemiår har medfört att 
APL-anskaffandet varit en större utmaning än tidigare. Dessa utmaningar till trots har vi ända lyckats skaffa många 
APL-platser med god kvalitet.  APL-platser som inte hållit måttet har kunnat bytas ut skyndsamt. Kvaliteten har 
säkerställts genom goda kontakter och bra samarbete med de olika APL-platserna och med eleverna.  

Yrkeslärarnas ansvar för att se till att alla deras elever har en APL-plats har tydliggjorts och  samarbetet mellan APL-plats 
och skola har stärkts än mer under detta läsår på grund av de olika situationer vi befunnit oss i. För både innevarande 
elever och för presumtiva elever vid “Öppna hus” eller liknande, har det ordentligt tydliggjorts att vi är ett 
lärlingsgymnasium.  Att det inte valbart om man som elev vill vara på praktik eller inte.  Under detta här läsår har det 
arbetats mycket med att träna eleverna i tålamod under sin APL-tid, och lärarna har kontinuerligt arbetat med att få 
eleverna att förstå sin  utvecklingskurva samt komplexitet och svårighetsgrad av arbetsuppgifter.  

Under läsåret har ytterligare steg tagits i att på ett mera strukturerat sätt planera inför mer samverkan mellan yrkesämnen 
och gymnasiegemensamma ämnen, och då även under APL:en. Detta för att ge eleverna en tydligare röd tråd i alla sina 
kurser under gymnasiet.  

Under vårterminen -21 visade elevenkäten, som skickats ut av huvudmannen, att elevernas trygghet, nöjdhet med APL och 
med handledare på sina APL-platser har ökat jämfört med höstterminen -19. Detta tror vi bland annat beror på en bättre 
introduktion för elever på deras nya APL-platser.  

På grund av rådande omständigheter har trepartssamtal i samma rum inte utförts så ofta som yrkeslärarna önskat. Detta 
har lett till att  trepartssamtalen många gånger genomförts via google meet eller över telefon, vilket har skapat både nya 
förutsättningar och några hinder. Detta tycks inte ha påverkat elevernas trygghet på APL utifrån den undersökning som 
har gjorts. Det kan dels bli lättare att hålla samtalen, men det blir svårare för eleverna att visa sina resultat fysiskt, vilket i 
vissa kurser är av största vikt. Vi har sett att branscherna är positiva till trepartssamtal över meet eller via telefon, eftersom 
det både är effektivare och mer kostnadseffektivt.  
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Eleverna får under sin APL vissa kunskaper som de senare kan och ska använda under de andra kurserna i skolan. Lärarna 
måste tillhandahålla uppgifter som gör att eleverna kan ta tillvara på de kunskaper de fått ute på APL:en, till exempel att 
de i svenskan kan skriva om sina erfarenheter i en insändare eller i en uppsats, beroende på vilken kurs de läser. I 
yrkeskurserna testas de olika momenten flera gånger, vilket betyder att de får använda det de lärt sig på APL:en även inne 
på skolan. Vissa moment kanske eleverna inte får ute på sin APL, då vissa moment är säsongsbundna eller bundna till olika 
veckodagar, och då får eleverna dessa moment inne på skolan. Förslag på hur vissa moment, som till exempel 
varumottagning, inventering, inköp och blomsterförmedling, ska kunna lösas inne på skolan är att man gör studiebesök 
eller att man hjälper varandra på de olika programmen.  

Kontakt och besök från bransch och facklig verksamhet har skett på ett corona-säkert sätt under hela läsåret på de flesta 
program. Dock har inga studiebesök kunnat genomföras på grund av pandemin och dess rekommendationer. Programråd 
har tyvärr inte kunnat genomföras heller under detta läsår, på grund av pandemin. 

 

Slutsatser 

Utifrån den utvärdering vi redovisat ser vi att de insatser som hittills gjorts fått positiv effekt men att  utvecklingsarbetet 
kring APL behöver fortsätta på flera sätt.  

Det största och främsta arbetet är att under nästa läsår arbeta vidare med att göra APL:n än mera central i elevens 
utbildning. Ambitionen är att få till ett arbete där det arbetsplatsförlagda lärandet genomsyrar elevens hela utbildning från 
karaktärsämnen till gymnasiegemensamma ämnen. Att alla elevens kurser och  ämnen berör APL:en. Att APL:en och den 
valda yrkesutgången löper som en synlig röd tråd genom alla kurser och hela  utbildningen så att det blir mera begripligt 
för eleven  varför hen behöver ha med sig de specifika kunskaperna.  

Önskvärt vore att det  skapades mera samarbeten med flera och större väletablerade företag. I detta arbete  skulle hjälp 
från huvudmannen, i form av central marknadsföring både av skolan men även också av  lärlingskonceptet vara till stor 
hjälp. Sådana samarbeten skulle underlätta införskaffandet av flera kvalitativa platser. Under detta år har det dock redan 
skapats nya relationer med branscher, som exempelvis plåtbranschen. Detta som ett led i att intresset för 
plåtslagarutbildningen ökat bland eleverna, och att de utbildningsplatser vi nu har på  programmet snabbt fyllts av 
intresserade elever. Vi får även hjälp till plåtsslagarutbildningen av PVF i Katrineholm där eleverna får sin spetsutbildning, 
eftersom den inte kan tillhandahållas på skolan.  

Vi tror på att, från första stund, vara tydlig mot eleverna och deras vårdnadshavare om vikten av hur det fungerar med 
lärlingssystemet och hur viktig APL:n är för hela utbildningen. Det kan trots allt förekomma korta perioder då elever går 
utan APL och blir  skolförlagda av olika anledningar, där  behövs det finnas en tydlig och dokumenterad strategi för hur 
elevens  lärande ska säkerställas kvalitativt.   

Kontakter och studiebesök utanför skolan behöver utökas än mera. Ett stort antal elever indikerar att de uppskattar att 
olika aktörer och branschfolk kommer till skolan för att föreläsa eller berätta om verksamheterna ute på arbetsmarknaden.  
Detta blir upp till de olika arbetslagen runt varje program att få till en god  spridning och ruljans kring de olika aktiviteterna. 
Alla elevers yrkesidentitet behöver fortsatt utvecklas och integreras under hela skoltiden. 

 APL:n är en  viktig och  central del av denna skolas identitet och utbildningsform. Arbetet med att utveckla just detta nav 
i utbildningen kommer därför vara av största vikt även under kommande läsår. 

Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 



17 

På skolan finns sedan augusti 2019 utrymme för att ha en SYV anställd på 40%. Under höstterminen -20 provade 
enheten att ha en SYV som var centralt anställd av Academedia, men av olika skäl återgick enheten till att fr o m 
januari detta år återigen anställa en behörigt utbildad SYV på egen hand. Skolans studie-och yrkesvägledare ingår 
sedan läsårsstarten -19 som en viktig del i EHT-teamet, och deltar i dess veckovisa möten. Studie- och 
yrkesvägledningen på skolan syftar till att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör val studier och 
yrken. Det är ett tvådelat uppdrag, dels individuell studie- och yrkesvägledning men också generell studie- och 
yrkesvägledning, där SYV tillsammans med pedagogerna arbetar för att hjälpa eleverna att få kunskap om hur de 
ska gå vidare i sitt framtida yrkesliv. Inom det snäva vägledande uppdraget som SYV har, har det mest handlat om 
individuella samtal med eleverna. 

 

 

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

Enheten har sedan tidigare arbetat fram en tydlig uppdragsbeskrivning för studie- och yrkesvägledaren samt 
skapat rutiner för det snäva vägledande uppdraget, men även till hjälp för lärare och övrig personal, tagit fram vad 
som ryms inom det breda mer generella vägledningsuppdraget.  

En självskattning görs en gång per läsår med hjälp av Skolverkets verktyg BRUK. Enligt denna ges eleverna möjlighet 
att utveckla medvetenhet om konsekvenser av olika valalternativ samt relatera dem till sig själva och sina egna 
värderingar om framtida mål. Undervisningen stärker elevernas kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom 
deras studieområde. Elevernas kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning stärks genom praktik och arbete i 
Sverige och andra länder. 

Kartläggningen kring elevernas behov av vägledning har flertalet gånger varit en viktig del vid de olika ärenden som 
har hanterats av EHT- gruppen. Oftast är motivationssamtal med SYV en mycket viktig del i att eleven kan gå vidare 
med sina studier. 

SYV:en brukar även delta, under normala omständigheter,  vid flertalet evenemang som riktat sig till att ge 
information till presumtiva elever om skolan och våra utbildningar. Under den rådande Corona-pandemin har  
SYV:ens uppdrag ändrats en hel del. Vägledningen har kommit att ske mestadels via telefonsamtal men även digitalt. 
Eleverna uppmuntrades även att ta hjälp av den digitala tjänsten “Snacka med SYV”. 

Från och med läsårsstarten 2019 utökades skolans syv-tjänst med 20%, till 40%, dvs från att ha haft en syv på skolan 
en dag/vecka utökades detta till två dagar/vecka Syv:ens arbetsdagar förlades så att hen var på skolan under en dag 
i början på veckan, men även en dag i slutet . Detta ledde därmed till att syv:en funnits tillgänglig för flera årskurser, 
vilket vi ser som en stor fördel.  

Ytterligare en åtgärd vi gjort som gett  styrka är att vi valt ha ha med vår studie- och yrkesvägledare som en fast 
medlem i skolans EHT-team. I och med det har vi kunnat koppla in syv:en tidigt i ett ärende som exempelvis handlar 
om hög frånvaro, kan frånvaron handla om fel programval till exempel? 

Skolans syv, representerar, precis som övriga EHT-medlemmar, i något  av skolans arbetslag och då framför allt deltar 
i arbetslagsmöten . Även det ser vi som något som bara är positivt. 

Enligt senaste mätningen i den årligt återkommande elevenkäten svarar hela 74% av eleverna att de är mycket nöjda 
med  de möjligheter till råd och stöd de ges i sitt yrkesval och framtida studier, att jämföra med föregående års 66% 
nöjdhet, är detta bevis nog, och gott betyg, på att vi verkligen är på rätt väg i vårt arbete med att utveckla och stärka 
både det vida såväl som det snäva vägledningsuppdraget. 
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Slutsatser 

Vårt mål är att fortsätta att jobba med studie- och yrkesvägledning systematiskt under hela läsåret, att fortsätta 
kunna ha professionen som en del av EHT-gruppen. Skolan ser stora fördelar med att i dessa sammanhang diskutera 
kring elever och hur våra olika rollers kompetens och funktion kan bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att 
genomföra sina studier, och inte att förglömma, sin APL. 

Inför kommande läsår ska skolan arbeta för att studie- och yrkesvägledaren blir än mera synlig, d v s går ut mera 
regelbundet i klasserna är tidigare. Styrkan med det är, tror vi, att ge eleverna större möjlighet att utveckla en 
förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras 
framtida yrkesval och eventuella fortsatta studier. 

Arbetet med att utveckla intervjuerna och upprättandet av  IM-elevernas individuella studieplanering planeras 
komma att ta ytterligare steg under kommande läsår. Detta arbete kommer främst att göras av SYV:en. SYV:tjänsten 
kommer även att utökas med ytterligare 20 % APL-samordning. På så sätt kommer skolans syv få en större inblick i, 
och ökad förståelse för elevens APL.  
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5. Sammanfattning och fokus framöver 
Årets utvecklingsarbete har precis som allting annat detta läsår präglats av att vi  alltjämt befinner oss i en Covid-19 
pandemi. Mycket, och många, av de utvecklingsinsatser som planerades inför detta läsår har, antingen inte kunnat 
genomföras, eller behövts slimmas ner rejält. Mycket har handlat om att tid för utvecklingsarbetet försvunnit pga 
satt planering behövts ställas om för att frågor av mer akut karaktär behövt gå före,  men kanske framför allt för att 
största delen av både elevernas undervisning och lärarnas arbete skötts hemifrån. Utvecklingsarbetet har helt enkelt 
få stå tillbaka för den operativa verksamheten.  

Vi är sedan februari 2020 med i Skolverkets “Samverkan för Bästa Skola”, SBS. Det är främst  Inom ramen för detta 
samarbete vi bedriver enhetens utvecklingsarbete. Tillsammans inom  hela arbetsstyrkan, genom analys av 
enkätsvar, undervisningsutvärderingar, resultatsammanställningar med mera sedan tidigare identifierat våra stora 
utvecklingsområden vilka vi inom ramen för SBS kommer arbete med under de närmsta två åren. 

De områden vi alltjämt kommer fortsätta att ha fokus på även under detta läsår är: 

- Bedömning,  bemötande och värdegrund i undervisningen vilket främjar en ökad elevnärvaro. 
(Lärarledarskap) 

- Utveckla och  höja undervisningens kvalitet vilket leder till ökad måluppfyllelse. (Planering) 

- Ämnesintegrering mellan yrkes- och gg-ämnen bidra till att göra undervisningen mer begriplig. (APL) 

Utifrån de kvantitativa mätningar som gjorts kan ändå måluppfyllelsen sammanfattas som relativt god, där andelen 
F sjunkit generellt men fortsätter vara alltför högt i gg-ämnen för att vi ska känna oss tillfreds. Enheten ligger 
dessutom en bra bit under rikssnittet gällande examensgrad. Detta är områden som fortsatt  behövs arbetas 
utvecklade med, inom ramen för bedömning och  undervisningens kvalitet. 

Fortfarande kämpar enheten med  höga frånvarosiffror. Coronapandemins distansundervisning  spelar definitivt en 
roll,  men nära till hands kan misstänkas att låg måluppfyllelse beror på hög frånvaro, och tvärtom vilket vi även sett 
under tidigare år. Det senare ligger på oss som skola att göra någonting åt och det avser göras genom ett gediget 
och gemensamt värdegrundsarbete. 

Genom att  programmens mål, yrkesutgång och praktik, APL, ska prägla all undervisning och löpa som en röd tråd 
genom samtliga tre år, s k ämnesinfärgning”, skapas en tydligare helhet för elevens valda utbildning. Detta 
förväntas  bidra till att eleverna upplever utbildningen som tydligare vilket i sin i tur förhoppningsvis leder till ökad 
närvaro och att eleverna sporras att sträva mot högre betyg. 

Våra utvalda områden harmonierar väl med huvudmannens fokusområden närvaro, undervisning, APL och EHT. Vi 
på  enheten Skövde väljer dock att fokusera på tre av dem, nämligen de tre första. 
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6. Grundfakta 

Om Praktiska 

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

Praktiska Gymnasiet Skövde  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 Skövde 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 17 8 10 

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 3 3 4 

Bygg- och anläggningsprogrammet Plåtslageri 4 4  

Fordonsprogrammet Personbil 16 7 7 

Fordonsprogrammet Karosseri  1  

Handelsprogrammet  8 5 7 

Hantverksprogrammet Florist 4 1 2 

Vård- och omsorgsprogrammet  10 6 8 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

Programinriktat individuellt val mot Handelsprogrammet   1 

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet  4 2 

Programinriktat val Fordonsprogrammet 3   

Programinriktat val Handelsprogrammet 3 1 1 

Programinriktat val Hantverksprogrammet florist  1  

Programinriktat val Vård- och omsorgsprogrammet 6 6 3 
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Programinriktat individuellt val Bygg- och anläggningsprogrammet 1   

Programinriktat individuellt val Handelsprogrammet 3   

Programinriktat individuellt val Hantverksprogrammet florist  1  

Programinriktat individuellt val Vård- och omsorgsprogrammet 7 1 2 

 

Socioekonomisk bakgrund*  

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 34% 21% 48% 

2020/2021 31% 26% 46% 

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

Personal 

På skolan finns tio  yrkeslärare anställda och sex lärare som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen. Samtliga 
lärare inom gymnasiegemensamma ämnen innehar lärarlegitimation samt sex stycken av yrkeslärarna. Övriga 
yrkeslärare har genomgått huvudmannens s k PiL-utbildning. Lärarna är organiserade i fyra olika arbetslag. Andelen 
lärare med pedagogisk utbildning är relativt hög. Skolans EHT-team består av specialpedagog, skolsköterska, studie- 
och yrkesvägledare samt kurator. På skolan finns även en elevassistent (ytterligare en börjar i augusti -21), en 
studiehandledare i modersmål  samt en skolvärdinna.   

Organisation och arbetsformer   

Enheten skiljer på sin arbetsorganisation resp utvecklingsorganisation på så sätt att arbetet i den s k 
utvecklingsorganisationen innehåller arbete rörande skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Detta leds,  på uppdrag 
av rektor, av skolans två förstelärare. Pedagogiskt utvecklingsarbete sker i huvudsak på måndag eftermiddag, under 
den s k lärteamstiden, där samtliga pedagoger deltar. Arbetsorganisationen utgörs av skolans ledningsgrupp vilken 
består av rektor, administratör, förstelärare samt arbetslagsledare. Det veckovisa personalmötet samt det veckovisa 
arbetslagsmötet räknas in i denna organisation. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatsammanställningar 



Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Skövde



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

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

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

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

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

Andel elever med examen



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

Avgångselever - examensgrad



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

Avgångselever - GBP



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

Avgångselever - behörighet till högskola (yrkesprogram)



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

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

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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

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

Betygsfördelning



Betygsfördelning



Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



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

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

Elev/kundundersökning

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

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

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

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

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning







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

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

Elev/kundundersökning (Undervisning)

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

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

Undervisningsutvärdering



Undervisningsutvärdering





Indikatorer: Attraktivitet



Arbetsplatsförlagt lärande
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