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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/2021 

  

Det gångna året har varit en utmaning som började med en omfattande vattenskada under sommaren som 
höll på att äventyra skolstarten. Med hjälp av skickliga hantverkare kom vi dock igång vid rätt datum och det 
kändes härligt att få träffa eleverna igen efter den långa Covid-våren med fjärrundervisning. Efter två intensiva 
månader hade vi en brand på skolan som ledde till en 14 dagars stängning med fjärrundervisning återigen. Det 
blev en förträning till den nya covid-vågen som kom senare och turligt nog var då  även årkurs 1 inkörda på 
fjärrupplägget.  

Skolan var under fjärrundervisningstiden öppen för elever som upplevde att fjärrundervisning var svårt, 
yrkesteorin skedde på skolan i mindre grupper och stödundervisning skedde fortlöpande i skolan och på fjärr. 
Enligt mitt förmenande var det den kombinationen tillsammans med fjärrundervisning som ledde till att vi 
kunde slutföra alla kurser utan förlängning av skolåret. Våra lärare upplever att studieresultaten i stort är 
rättvisande men att fjärrundervisning missar den direkta sociala interaktionen som också är viktigt vid 
redovisning av kunskaper. Skolan är dessutom för många den viktigaste platsen under tonåren för sociala 
möten och fjärrundervisningen har minskat välmåendet hos många av våra elever som då också troligtvis 
påverkat resultaten.   

Vi ligger på samma nivå avseende examinationsgrad som under förra corona-terminen och det vi kan 
konstatera är att den båda åren är några procentenheter lägre än examinationsgraden pre- covid. Däremot har 
graden av godkända ämnen i åk 1 och 2 ökat vilket borde borga för en högre examinationsgrad 2022 givet att 
vi inte tillämpar fjärundervisning nästa läsår.  

Från detta år tar vi med oss kunskaper om undervisning på distans som vi kan omsätta i fler 
undervisningsformer. Vi har noterat att flera elevkategorier lyckats bra då de haft en studiero som kanske inte 
alltid uppnås i klassrummet och det kommer att påverka upplägget inför nästa läsår.  
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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, 
undervisning, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete 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. Under cocorna-året har 
skolan även gjort en egen enkät för att säkerställa att eleverna i stort varit komfortabla med distansupplägget. 
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3. Resultatredovisning (resultatkvalitet) 
 Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i 
läroplanen och varje programs examensmål. 

Kunskaper 

Avgångselever 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2021   

  

Vi ser de lägre samlade siffrorna som en effekt av Covid under 1, 5 år. Många av våra elever har ett 
pedagogiskt behov av att vara i skolans strukturerade miljö med möjligheter att på plats redovisa muntligt mm. 
VI har haft stödgrupper för dem som så önskat och specialpedagogiskt stöd.  Barn – och fritidslärarna har haft 
mycket aktiviteter över nätet vilket troligtvis är orsaken till den högre examinationsgraden då eleverna varit 
synnerligen aktiva. På elprogrammet har det varit särskilt svårt att få APL-platser vilket gjort att eleverna blivit 
passiva. Dock ryckte de upp sig under våren och de ämnen som saknas är mer från tiden innan covid som de 
tyvärr inte hann komplettera. Fordonsprogrammets höga siffror tidigare år beror på ett lågt antal elever – 
detta år första året med en större grupp som examineras så här blir analysen svår. Det gäller även HT som haft 
2 -3 elever per år tidigare , dessutom det program som ofta har nästan enkom IMY-elever när de kommer i åk 
1. HV har få elever men de har genom åren klarat sig  bra. Både NB och RL har haft få elever detta läsår. På VO 
ser vi en tendens till en allt svagare elevkategori dvs .de har ganska låga antagningspoäng och mindre 
studiemotivation än tidigare.  

 

 

Att poängen sjunker under Covid är nog oundvikligt. Södertälje har låga antagningspoäng och eleverna har 
stort behov av anpassningar men ändå är resultatet ganska bara med tanke på att eleverna har haft 
fjärrundervisning.  

Andel elever med grundläggande behörighet – avgångselever 2021 

Traditionsenligt är det BF som står för den högre andelen behörighet då en stor del av eleverna på detta 
program strävar efter lärarutbildning. Siffran skulle troligtvis vara högre om Matematik 2 inte krävdes för 
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grundskollärarutbildningen. Många elever klarar inte den kursen trots extra stöd. Förvånansvärt däremot är att 
ingen elev på VO uppnått behörighet då flera elever varje år avser att söka sjuksköterskeutbildning. Några 
elever har väldigt fina betyg men har valt att läsa det tredje behörighetsgivande ämnet på Komvux. Nästa år 
får utvisa om det blev lite för mastigt att läsa till behörighet på fjärr. På flera program har elever goda resultat 
men saknar det tredje ämnet för behörighet. NB är ett sådant exempel.  

Samtliga elever 

  

Först och främst känns det bra att IM-eleverna klarat sig bättre detta år – kanske har tidigare fjärrundervisning 
inneburit att de fått rutiner till detta läsår. Antalet F har för deras del  sjunkit med 5 procentenheter alltmedan 
antalet E ökat med 10 procentenheter. De högre betygen har för deras del blivit lidande vilket kanske kan 
förklaras med fjärrundervisning och svårigheter att redovisa kunskaper. Genomgående ses att antalet F sjunkit 
utom för HV som haft hög frånvaro. På EE har skolan att in extra resurser i teori- såväl som i  elämnen vilket 
återspeglas i en tydlig sänkning av antalet F samtidigt som man kan se att de högre betygen blivit lidande trots 
detta. Naturbruk är det program som visar på en jämn fördelning mellan betygen, vilket troligtvis beror på att 
årskurs 1 var en mycket duktig och motiverad grupp.  

Nationella provbetyg – samtliga elever på nationella program läsåret 2020-2021  

Vi har inte genomfört några nationella prov detta läsår, då Skolverket ställde in proven pga. Covid-19. Det finns 
därmed ingen statistik att visa för detta läsår. 

 

Elever på introduktionsprogram 

● Utbildningsresultat 

Vi har kunnat resursförstärka undervisningen under fjärrundervisningsperioden för dessa elever och vi 
ser en förbättring avseende antalet F med 5 procentenheter.  Samtidigt ser vi att grundskoleämnena 
är en svårighet för väldigt många. Så t ex har vi endast kunnat sätta ett godkänt betyg i svenska. 30% 
fick godkända betyg i matematik (2 st C, 1 st D och 4 st E) och en elev fick godkänt i engelska (av 6 st 
som läste). Våra IM-elevers profil varierar alltifrån goda betyg men med ett missat kärnämne till att 
sakna betyg helt, ligga på en lågstadienivå alternativt endast har några år bakom sig i Sverige med en 
bristfällig utbildning från sitt hemland.  

Eleverna med språksvårigheter får studiehandledning på sitt hemspråk men har ofta så pass bristande 
bakomliggande utbildning att de har stora svårigheter att tillgodogöra sig den teoretiska 
undervisningen i både gymnasiegemensamma såväl som yrkesämnen.  APL skulle i sig kunna förbättra 
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det svenska språket men på  många APL-platser i Södertälje pratar man t ex arabiska varför utbytet 
med svenska språket blir lidande.  

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 

Sifforna beskriver egentligen två höstterminer då både vt 20 och vt 21 präglades av Covid och 
distansundervisning. Detta gör siffrorna svårtolkade då åk 1 t ex inte hann etablera sig socialt i skolan. Sifforna 
blir också svåra att tolka då elever t ex upplever att de blivit illa behandlade av personal och andra elever  men 
ändå känner sig trygga att personal griper in om det behövs och känner sig rygga i sina klasser.  

 

4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

Undervisningen organiseras utifrån den forskning som finns idag vilket innebär lärarledd undervisning med 
tydlig lektionsstruktur. Vår elevgrupp uppvisar stora exekutiva svårigheter vilket inte minst påverkar studieron 
i klassrummet och kollegiet har under tidig vår jobbat mycket med tydlighet, struktur och anpassningar. Vår 
specialpedagog jobbar aktivt i klassrummen men även med individuellt stöd utanför.  Elevhälsans roll är här 
framträdande med uppföljningar varje vecka både i konferens samt med lärare och individuellt med elever. 

Två gånger per termin har skolan större elevvårdskonferenser där samtliga elevers studieresultat gås igenom.’ 
Varje månad arbetar vi med ett elevuppföljningssystem, EWS (Early Warning System), som kommer att döpas 
om till MUD (Måluppfyllelsedokument) under HT21.  

Skolan tillämpar traditionell schemaläggning men planerar inför hösten att färga in yrkesämnena mer påtagligt 
med gymnasieämnena för att öka förståelsen för deras betydelse men också för att därmed höja resultaten. 
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Eleverna kämpar med gymnasieämnena och har inte alltid goda erfarenheter av dessa med sig från 
grundskolan. HT 21 genomför eleverna ett större projekt som omfattar flera yrkes- och gymnasieämnen 

Utvärdering av undervisningen  

Återkommande  kommentarer och beskrivningar från lärare är deras benägenhet att använda olika metoder 
och strategier vid undervisning, vilket pekar på en uppfinningsrikedom  bland lärare, och en positiv inställning 
till att variera undervisningen. Lärarna har exempelvis kunnat anpassa yrkesprogram till matematik, 
överbryggat klyftan i naturkunskap och samhällskunskap, och arbetat med olika tekniker för att sätta ihop 
sammanhängande skriftliga framställningar. Detta kan ses som fördelaktigt på en skola där elevprofilen präglas 
av utmaningar och olika sorters studierelaterade svårigheter då det ofta kan krävas ”trial and error” innan man 
hittar ett arbetssätt som är så optimalt som möjligt. Däremot är det inte givet att elever upplever samma sak, 
och det har konstaterats att elever som har svårt med språket inte alltid fått  särskilt goda förutsättningar att 
klara vissa kurser. 

Flera lärare har samverkat/samarbetat med andra lärare och upplevt att det varit framgångsrikt. Samarbetet 
har bidragit till insikter särskilt när det kommer till elever och anpassningar, och detta är något flera lärare sagt 
sig vilja se mer av och att en positiv synergieffekt det skulle kunna vara en ännu bättre sammanhållning i 
personalen. Personalen har under läsåret haft i uppgift att auskultera på varandras lektioner minst tre gånger. 
Strukturerad auskultation skulle kunna vara en väg till ökat samarbete och förståelse och har föreslagits som 
ett område att arbeta med till nästa år. Kopplat till detta finns även behovet av att alla lärare arbetar efter 
samma premisser och utgår från samma regler, vilket skulle leda till en mer konsekvent verksamhet och 
pedagogik. Detta gäller även vilka digitala plattformar som används, och till vad (schoolsoft/Classroom/Drive, 
etc), vilket är viktigt att utveckla till nästa år. 

Lärarna har diskuterat ämnesövergripande arbeten, och detta har applicerats i undervisningen med blandade 
resultat. I vissa fall har det fungerat bra, men har dock krävt mycket tid i form av gemensam planering, 
undervisning och uppföljning. I andra fall har det inte alls fungerat, där elever som inte gjort uppgiften i ett 
ämne då hamnar långt efter i det andra. Vi fortsätter arbetet och avsätter tid i höst för att utveckla detta 
vidare nu tillsammans med Skövde och Borås Praktiska gymnasier 

En utmaning vid distansundervisningen har dock varit att bedöma elevers kunskaper på ett rättvist och 
rättssäkert sätt. Skolan löste detta genom att vi har generellt små undervisningsgrupper (inte en enda över 15 
elever under VT-20 ) vilket gav möjligheten för lärarna att genomföra  muntliga redovisningar för varje elev 
vilket de tillämpat med järnhand. Lyckligtvis kunde flera elever kvarstanna på sin praktik i kombination med att 
de flesta moment hade täckts in av praktiken tidigare under året vilket gjorde de praktiska momenten lätta att 
bedöma. Ett fåtal elever fick dock komma in till skolan för examinationer.  Även andra examinationer förekom i 
skolan.  

Slutsatser 

● Vi har under året påbörjat en mer systematiserad auskultering och kommer att fortsätta med detta då 
det gav ökade samarbeten och utbyte av erfarenheter i kollegiet. Där kommer vi också att ha en 
ansvarig förstelärare.  

● Vi behöver ge eleverna en gemensam digital struktur. Således kommer det vara ett krav att alla 
pedagoger arbetar med Classroom fr om HT-21 i kombination med Schoolosoft 

● Vi kommer att utvärdera värdet av fjärrundervisning att använda tex när elever är frånvarande av 
personliga skäl och tittar på möjligheten att spela in lektioner i realtid (icke att förväxla med det 
flippade klassrummet” 
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Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

IMV-elever läser sina grundskolekurser på särskilda tider i schemat för att undvika kollisioner med andra 
ämnen. Skolan ger endast grundskolekurser i matematik, svenska och engelska.  Eleverna följer i övrigt samma 
studieplan och schema som sina klasskamrater. 

 IMY-eleverna läser som ovan men ges ett eget upplägg i  studieplanen utifrån de intervjuer som görs i 
samband med skolstarten och följer så långt som möjligt klasskamraternas schema. Deras resultat följs upp på 
EHT 2 gånger per termin och i MUD varje månad.  

Utvärdering av introduktionsprogram 
 
Skolan bedömer att IMV/IMY-utbildningarna fungerar väl. Dock ser vi vissa svårigheter i det att många elever 
saknar de språkliga förutsättningarna att klara de teoretiska ämnena både inom yrkesdelen och 
gymnasieämnesdelen,  de behöver många anpassningar och mycket stöd. Det finns en organisation runt 
eleverna som gör att de får förutsättningar att klara sina kurser. Skolan följer upp eleverna på EHT  och med 
mentorer. Genomgående kan dock sägas att en stor del av IMY-eleverna får ett gymnasieintyg men är 
anställningsbara efter avslutad studiegång då flera har svårt att klara framförallt grundskoleengelskan.  

Ett större problem är att många IMY-elever har fått all undervisning enskilt eller i liten grupp under 
grundskoletiden. Skolan har försökt möta detta med anpassningar i klassrummen men vi ser att vi behöver 
anpassa organisationen mer.  

När IMV-eleverna klarat sin grundskolekurs skickas ett intyg om detta till kommunen. Eleven skrivs in på 
gymnasiekursen och förs in på nationellt program efter avklarad uppläsning. Dock blir det lite mer komplicerat 
när elevens grundkunskaper är så pass bristfälliga att undervisningen måste läggas över ytterligare 2-3 år. Det 
förekommer t ex i engelska att elever inte läst detta alls i sina hemländer och befinner sig på nybörjarnivå. De 
flesta kommuner betalar endast extra för ett läsår IMV-undervisning men vi brukar begära ytterligare medel 
för elever som inte haft förutsättningar att nå målen. Däremot kan det bli schemakollisioner för dess elever i 
åk 2 o 3 , något som vi försöker lösa med enskild undervisning.  

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 

Att vara IMY- och IMV-elev på Praktiska Södertälje är relativt okomplicerat och eleverna upplever inga 
kollisioner  för det mesta. Däremot är kunskapsgraden så skiftande att vi behöver fundera på hur vi ska möta 
elever på nybörjarnivå och hur vi ska kunna ge dem språklig stimulans. Vi ser att APL fyller en viktig 
språkutvecklande funktion givet att praktikplatsen är svensktalande men att det även där finns svårigheter då 
så många företagare som tar emot har arabisktalande personal.  
I ett första steg kommer vi att ha en speciallärare som får i större utsträckning är nu undervisa elever i grupp 
som behöver ett större individuellt inlärningsstöd. Samtidigt komplettera vi med att anställa en ny 
specialpedagog vars uppgift blir att stötta lärarna i undervisningen av elever med stora kunskapsluckor och 
bristande studieerfarenhet.  
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Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

 Eftersom de flesta lärare på skolan är ensamma i sina respektive ämnen har bedömningsresonemang förts  
kollegor emellan och i samtal med rektor. Under våren påbörjades ett samarbete med Borås och Skövde 
Praktiska gymnasier för att vidga lärarnas avstämningsmöjligheter.  

 

Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Skolan har haft ett flertal workshops kring tolkning av värdeorden samt använt Skolverkets bedömningsstöd i 
de ämnen där sådana finnes. Lärarna knyter ihop uppgifter som ska lösas/behandlas ute på APL, bedömer 
utifrån prestation i skolan, har täta kontakter med handledare och gör besök ute på praktikplatserna. De flesta 
av lärarna har deltagit i distanskursen “Betyg och bedömning” som tillhandahållits centralt av Academedia. 

Bedömning görs utifrån resultat på praktik, muntliga redovisningar, skriftliga redovisningar och prov, 
klassrumsaktivitet. Feedback sker löpande enligt det formativa tänket men mer organiserat vid 
utvecklingssamtalen 2 gånger per år.  

Slutsatser  

Vi ser svårigheter för eleverna att lyckas i de teoretiska ämnena och vi tänker detta år att de teoretiska 
ämnena kopplas tydligare till yrkesämnena i särskilda tema-projekt som sker i block så att elever tydligare ser 
en koppling mellan teori och praktik. Det innebär att vi kommer trycka ännu mer på integrering av ämnen.  

 

Elevhälsoarbete 

 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Skolan har en elevhälsa som består av kurator (100%), skolsköterska (50%), SYV (40%) och  specialpedagog 
(100%). EHT har träffats organiserat 2 timmar varje vecka och vid behov. EHT träffar även arbetslagen för 
återkoppling. På möten med vårdnadshavare/elever deltar alltid  mentor/pedagoger varför de inte närvarar 
vid EHT:s möten. Elevhälsomötena leds av rektor.  

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

EHT har arbetat fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den byggde vi sedan på i maj med 
nya ordningsregler inför HT-20. I dessa  ordningsregler konkretiserar vi tydligare rutiner med tydligare 
konsekvenser av otillbörligt beteende. 
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Under hösten gick en våg av narkotika över skolorna i Stockholms län och Praktiska var inget undantag. Flera 
elever lockades både konsumera och sälja vilket i vissa fall fick förödande konsekvenser för enskilda individer. 
Av den anledningen bjöd vi in Samir Badri att berätta om sin tidigare kriminella bakgrund, vad det innebar för 
hans del och vad som hände när han väl kom ur den. Samir Badri var senare på skolan några dagar för att fånga 
upp elevernas reaktioner. Vi såg ett positivt utfall av hans arbete inte minst att många elever uppskattade att 
skolan tog upp frågan och bland flera elever att de kunde prata om sin oro för kriminalitet. 

Skolan samarbetade under senare delen av hösten med ungdomspolisen som gjorde några tillslag och vi var 
mycket tydliga med att vi såg vad som försiggick rörande droger. Innan jul kunde vi se hur narkotikan minskat 
drastiskt på skolan. Elever som vi förstod sökte sig till Praktiska enkom för tillgängligheten av droger försvann 
från skolan. Elever där vi kände oro för missbruksproblem kallades till  möte med vårdnadshavare varefter 
eleven  uppmanas att lämna prov på Minimaria. Så länge drogbilden var oklar släppte vi inte ut elever på  
praktik eller till verkstäder förrän vi kunde säkerställa att dessa elever var drogfria. Efter att skolan haft möten 
med vårdnadshavare och informerat om oron hjälpte skolan vid behov till med  externa kontakter för att elev 
skulle få professionell hjälp.  

EHT har i samarbete med lärarna och övrig personal (vaktmästare, mattant, Lugna Gatan m fl på ett tidigt 
stadium uppmärksammat  elever med psykisk ohälsa. Dessa har antingen erbjudits samtal, stöd och vägledning 
för vidare professionellt handhavande .  

Skolan har genomfört en egen trygghetsenkät för att mäta trivsel och trygghet på skolan i kombination med 
den sk LOV-enkäten som görs under hösten och elevenkäten som är Academedias  centrala elevenkät. I 
samarbete med eleverna genomfördes några förändringar för en tryggare skola.  Många elever upplevde att 
ansamling av elever i huvudentrén kändes påträngande  varför sittbänkarna i entrén ställdes ut i skolans 
korridorer. Eleverna upplevde att det finns vuxna att vända sig till men att aktiviteten med vuxna i korridorer 
och huvudentrén kunde intensifieras. Skolan upplevdes också som kall och  inte inbjudande.   

Skolan har en signifikant andel elever med NPF som vi antingen erhållit information om genom överlämningar 
från deras tidigare skolor eller genom lärarnas anmälningar till rektor, samt specialpedagogens och kuratorns 
arbete ute i klassrummen. Genom detta har vi ringat in elever med särskilda behov. Dessa har i förekommande 
fall fått åtgärdsprogram med stödåtgärder och stödmaterial och/eller remisser till utredningar. Skolan köpte in 
hörlurar, hörselkåpor, stressbollar och  bänkskärmar till de elever som har koncentrationssvårigheter och för 
studiero i klassrummet. De har fått stödundervisning antingen av specialpedagog eller elevassistent.   

Genom att effektivisera dokumentationen har EHT kunnat återkoppla effektivare till mentorer och lärare vilket 
uppskattats mycket.  

Skolans skolsköterska har genomfört  samtliga hälsosamtal för årskurs 1. De som saknas är de elever som inte 
godkänt rekvisition av hälsojournal.  En inventering av vaccinationsstatus har gjorts på alla elever och 
sammanfattningar har gjorts i alla journaler. Skolsköterskan skulle också genomföra ett antirökprojekt i 
samarbete med Linköpings universitet men tyvärr kom Corona emellan.  

Skolan har blivit utvald av Ungdomsmottagningen, UM, i Södertälje för ett närmare samarbete med ett flertal 
aktiviteter – detta samarbete återupptas till hösten då Corona kom emellan. Innan Corona kom UM till skolan 
och ställde upp ett så kallad lunchbord där eleverna erbjöds gratis  kondomer och enklare könssjukdomstester.  

Elevhälsan har systematisk under året närvarat i klassrummen för att fånga upp sociala situationer och 
psykosociala svårigheter. Detta arbete har varit en värdefull grund dels för förstående av enskilda elevers 
resonemang men dels även i stödjande samtal och förändringar av studiesituationen enskilt och i klassrum. 



12 

Även i fjärrundervisningen under Corona besökte kurator, rektor och specialpedagog de virtuella klassrummen 
flitigt. 

Skolan införde APL-stuga då många elever blev av med sina praktikplatser pga av sitt beteende på 
praktikplatsen och många sedermera pga av Corona.  Alla lärare knöts schemalagt till stugan vilket breddade 
elevernas pedagogiska skyddsnät. Vi märkte att många elever fungerade bättre i APL-stugan än i klassrummen 
liksom senare under fjärrundervisningen då de fick mer ro och möjligheter till koncentration. 

Frånvaron i skolan har under året varit relativt hög och har legat på runt 30%.  Vi har gjort utredningar runt 
elever med hög frånvaro och haft dialog med vårdnadshavare samt upprättat handlingsplaner. Trots dessa 
insatser har vi varit tvungna att skriva ut elever, men vi ser också att en stor del av frånvaron var knuten till 
drogproblemen i skolan. När problemen klingade ut minskade frånvaron. I vissa akuta fall erbjöds eleven 
antingen hemundervisning eller skjuts till skolan.   

Däremot ökade närvaron signifikant under fjärrundervisningen kan vi återigen konstatera  att flera av de 
”frånvarande” eleverna blev aktiva och fick bättre resultat, vilket bekräftar behovet av enskilt stöd och 
möjligheter till ökad kartläggning av de pedagogiska behoven.  

Några områden som vi ser har varit eftersatta under året är fortfarande HBTQ-frågor, implementeringen av de 
nya värdeorden ambition, kraft och glöd, information om sömn och kost. Covid-året har inte varit strukturerat 
för att framgångsrikt jobba med dessa frågor 

Slutsatser  

Vi ser att det arbete vi lagt ner under året givit många positiva effekter:  

●Vi har idag en mer förgrenad kontaktyta i Södertälje jämfört med tidigare vilket givit en större stabilitet för 
både elever och personal.  

●Det tydliga “hands-on”-greppet som vi tagit vid frågor som frånvaro, psykisk ohälsa, narkotikaproblematik 
samt bristande studieresultat har varit energikrävande men vi ser att det har varit skolans behov. Vi har 
fortsatt det arbetet och varit tydliga med vilka regler som gäller och varför. Men vi ser också att behovet av 
anpassningar och stöd är stort varför vi behöver utöka våra resurser på detta område för att ytterliga stärka 
vår undervisning.  

 

Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 

Eleverna har 50% av sin undervisning ute på olika praktikplatser. Platserna tas fram av yrkesläraren/mentorn. 
Innan eleven går ut på praktiken görs en riskbedömning av arbetsplatsen och ev  görs vissa anpassningar.  
Handledaren erbjuds en snabb distanskurs på  Skolverkets hemsida och kan därefter erhålla ett modest 
handledararvode. Elevens praktik följs upp med ett antal besök på plats under läsåret samt med 
trepartssamtal mellan mentor, elev och handledare för att utvärdera elevens insats.  
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Utvärdering av APL 

APL  är ett fokusområde på vår skola. Generellt kan sägas att praktikplatserna upplever att den info de får är 
relevant, att de uppgifter som läggs på eleverna under sin APL är tydlig,  att handledarnas funktion är tydlig 
samt att kontakten med lärarna är fullgod och tydlig.  

Eleverna har i de flesta fall adekvata förkunskaper och lär sig löpande och parallellt i skola och på APL. 
Platserna skapas via kontakter på kommun/landsting  avseende Barn –och Fritid samt Vård och omsorg.  
Generellt kan sägas att skolan konkurrerar om dessa platser med andra skolor och även med 
vuxenutbildningen. Vårt intryck är att antalet fördelade platser minskar. På VO konkurrerar vi med Vårdcollege 
som prioriteras vilket är tråkigt då våra elever på VO har de högsta avgångsbetygen och de bästa omdömena 
från sin praktik som grupp betraktad. Övriga platser tas fram av yrkeslärarna. Skolan ansökte om medlemskap i 
Värdcollege men nekades då man ansåg att vi skulle göra gemensam sak med de kommunala gymnasierna i 
Södertälje kommun.  

APL-platserna håller generellt god kvalitet – det är sällan en praktikplats tas bort. Snarare är det tyvärr så att 
elever inte alltid sköter sig på praktikplatserna vilket gör att bra platser kan försvinna. 

Under våren har vi haft programråd men det är påfallande svårt att få till dessa möten inte minst rörande El, 
fordon och bygg. Sedan förra läsåret förs en  diskussion om att regionala programråd vore bättre.  

Hos oss finns en tydlig koppling mellan APL och ämnena som läses i skolan. Vår målsättning är att ytterligare, 
genom en tydligare infärgning under hösten 2021 , koppla alla ämnen/kurser till APL.  

Slutsatser 

Helt klart har skolan god kontakt med sina APL-platser och de är generellt av god kvalitet. Dock behöver vi 
fortsätta  ha en förstelärare som organiserar och genomför upplägg  för bättre flyt i den dagliga verksamheten. 
Vi behöver också en tydligare handlingsplan för elever som blir skolförlagda under perioder samt en tydligare 
integration mellan teoretiska gymnasieämnen och praktiken.  

 

Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

Skolan har inrättat en ny tjänst som innebär studievägledning, mentorskap och elevrekrytering med en 
flytande fördelning efter behov mellan uppdragen. SYV har ett nätverk med SYV i Södertälje sedan tidigare, 
vilket har möjliggjort smidiga överlämningar samt tätare SYV-kontakter. Under Covid har det inte varit helt 
enkelt att integrera SYV:s verksamhet i undervisningen men arbetet påbörjades under HT 20.  

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

 Det är tveksamt om man kan bedöma skolans studieresultat och studievägledningens kvalitet  utifrån 
studievägledarens insatser då givna rekommendationer inte alltid följs av eleverna. Därför är det svårt att mäta 
en korrelation mellan individuell handledning och resultat. Däremot kan vi konstatera ett ökat intresse bland 
eleverna för sina studier och inte minst studieplaner och studieupplägg genom att de blivit mer drivna att 
använda Schoosoft. VI behöver dock fortsätta arbetet med förståelsen för studieplanernas upplägg och vikten 
av att läsa vissa specifika ämnen som eleverna gärna vill reducera bort.  
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Skolan erbjuder  individuell studie- och yrkesvägledning som utgår ifrån elevens behov och stödjer dennes 
studie- och yrkesvalsprocess. Skolan ger också opartisk vägledning  i yrkesval då det ingår i studievägledarens 
såväl som ledningens och lärarnas uppdrag. 

Det som är  bekymmersamt är att eleverna ofta saknar kunskaper om de arbetsinsatser som krävs för sina 
yrkesval då de uppfattar yrkesgymnasiet som ett light-alternativ till det teoretiska gymnasiet. Det präglar både 
synen på studierna och yrket. Vissa förstår att de erbjuds en gedigen utbildning av ytterst kompetenta lärare 
och att det ger möjlighet till både jobb och högre studier och  gengäld lägger de manken till. Vi ser inte att det 
är kopplat till programform.  Andra, som ser yrkesgymnasium  som ett stigmatiserande straff (de kom inte in 
på ett “riktigt” gymnasium) eller som en fritidssysselsättning under 3 år, är svårare att motivera till 
studieinsatser. Den här bilden förstärks också av grundskolesyvarnas inställning till yrkesgymnasier som ett   
alternativ till ingen utbildning alls. 

Slutsatser 

Vi ser att eleverna blivit mer medvetna om sina studier och studieplaner under året vilket känns mycket 
glädjande och är ett viktigt steg framåt. Däremot ser vi fortfarande elever med låg studiemotivation och ibland 
ren oförståelse för utbildningen. Där måste vi  fortsätta samarbetet  med SYV på bl a Södertäljes grundskolor 
så att yrkesutbildningarna får en tydligare förklaring och dels genom att ännu tidigare, så fort som möjligt efter 
skolstart,  ringa in dessa elever för en mer riktad studievägledning. 
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5. Sammanfattning och fokus framöver 
Året som gått har varit innehållsrikt och mycket av det påbörjade interna förbättringsarbetet fick vi slutföra 
virtuellt i slutet av vårterminen liksom under föregående läsår. Vi kan se att flera insatser var framgångsrika 
medan andra behöver fortsätta i omarbetad form.  

Pedagogiskt har vi påbörjat arbetet med infärgning och temaarbeten mellan yrkesämnen och 
gymnasiegemensamma ämnen. Strukturerade samarbeten har visat sig framgångsrika och skolan fortsätter på 
den linjen även nästa läsår.  Vi kommer fortsätta arbetet med gemensamma bedömningar då årets utfall i åk 3 
visade på en viss diskrepans i tolkningen av examensmålen kontra kunskapskraven. Där kommer vi att fortsätta 
med en förstelärare som ansvarig. Vi kommer också att intensifiera arbetet med pedagogiska utvärderingar 
och särskilt stöd varför nuvarande specialpedagog inriktar sig på enskild- och gruppundervisning samt att vi 
rekryterat specialpedagog med uppdrag att utvärdera lärandet i klassrummet samt att handleda och utveckla 
personalens pedagogiska kompetens inom detta område. 

Avseende elevernas trygghet och trivsel, vilket har varit ett primärt fokusområde under året, behöver vi 
omarbeta det upplägg vi påbörjade inför hösten 2019 och som vi kämpat virtuellt med under detta läsår. 
Området har varit ett fokusområde med egen förstelärare och syftet var att påverka elevernas uppfattning om 
skolan positivt. Vi ser egentligen att eleverna trivs men de tycker samtidigt inte om skolan på ett subtilt plan. 
Vi har redan på börjat arbetet att göra lokalerna mer tillgängliga visuellt, tex en finare matsal och fortsätter  
arbetet synlig personal under rasterna. Värdegrundsmässigt fortsätter EHT  med en ökad insats  men vi 
fortsätter arbetet själva kommande läsår utan förstelärarstöd.  

Närvaro/frånvaro har också varit ett viktigt område som EHT bevakat - vissa insatser har  varit framgångsrika 
medan andra haft svårt att få genomslagskraft. Motivation hos elever är en faktor för närvaro och vi 
konstaterar att flera elever sökt till skolan av andra skäl än att få en yrkesutbildning. Här behöver vi ha ett 
tätare samarbete med SYV i våra samarbetskommuner och vår SYV fortsätter att ha detta som ett av sina 
huvuduppdrag. 

APL har varit ett annat fokusområde och vi ser att det betalade sig i samband med fjärrundervisningen. 
Yrkeslärarna hade järnkoll på vilka mål eleverna hade uppnått och vi fann att de hade grundat för de flesta 
målen redan i mars gällande eleverna i åk 3.  För att höja nivån ytterligare genom att alla program har likadana 
bedömningsverktyg kommer vi att fortsätta med förstelärartjänsten vars uppdrag har varit att strukturera upp 
hela APL-området från kontrakt, riskbedömningar, handledarmanualer/utbildningar. Uppdraget att också  
lägga strukturer för elever med skolförlagd APL i förekommande fall kommer att intensifieras.    
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6. Grundfakta 

Om Praktiska 

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

Praktiska Gymnasiet Södertälje 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 Södertälje 

  

Elever per program och årskurs 

          
Prog  Åk 1 Åk 2 ÅK 3 Tot 
BF 26 19 22 67 
Bahu 7 9 6 22 
Bama 5 1 5 11 
EE 14 11 16 41 
FT 18 15 9 42 
STYL/FLO 9 2 2 13 
HT 5 5 6 16 
NB 4 6 2 12 
RL 6 7 3 16 
VO 8 15 5 28 
          
  102 90 76 268 
          
          
 
IMY/IMV 
30%  
 
      

Socioekonomisk bakgrund* 
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Andel flickor Andel 
högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk 
bakgrund 

2019/2020 50% 28% 62% 

2020/2021 45% 27% 52% 

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

 

Personal 

 

1 tjänstledig lärare, 1 lärare gick i pension och en lärare slutade inför läsåret 20/21.  

Organisation och arbetsformer   

  

Behörig skolverket Behörig PIL Under utb Pil/VAL Obehörig Tot
GG-lärare 5 0 1 2 8
Yrk-lärare 6 4 3 13

 21
Rektor Rektorsutbildning
Kurator Socionom
Spec ped obehörig
SYV obehörig(fd bitr rektor) Under rektorsutb
Skolsköterska Behörig

5   26

Vaktmästare 1
Elevcoach 1 28
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Rektor

Vaktmästare
Elevcoach

EHT
Rektor

Kurator
SYV

Specped
Skolsköterska

Skolläkare
Skolpsykolog

Elevråd

Matråd 

Klassråd

2 st arbetslag

Yrkeslärare Gymnasieämneslärare
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatsammanställningar 



Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Södertälje



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



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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