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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/21 

Läsåret 2020-2021 har varit utmanande och givande på samma gång. Pandemin tog inte slut vilket innebar att 
vi i november 2020 var tvungna ställa om verksamheten till distansundervisning. De flesta lärare var redan 
vana vid detta från föregående läsår, dock hade vi en del nya lärare som vi var tvungna att lära upp och visa 
hur vi bedriver distansundervisning. Det var en utmaning, dock det gick bra då vi kontinuerligt pratade och 
hjälpte varandra. En annan utmaning var att vi tappade elever när distansundervisningen trädde i kraft. Vi var 
dock bra på att fånga upp dessa elever och gav dem möjlighet att komma in till skolan efter att 
Folkhälsomyndigheten i januari gått ut med att det var ok. Vi valde att ha yrkesämnena som närundervisning 
och även undervisningen i gg-ämnen för de elever som inte kunde vara på distans. På APL:n var det också en 
utmaning då en del elever inte fick APL pga av pandemin. Det gällde speciellt på El- och energiprogrammet och 
i viss mån på Hantverk, stylist. Således fick dessa elever uppgifter att jobba med kopplade till APL och vi tog 
även in dem vissa veckor där de fick arbeta med praktiska uppgifter på skolan. Styrkan i detta var att 
yrkeslärarna lyckades skaffa fler APL:platser till nästa läsår då vi hoppas på att pandemin i stort sett är över.  

Under året har vi skaffat nya möbler till skolan vilket har förbättrat skolmiljön för både elever och personal. Till 
nästa läsår kommer vi att utöka och bygga om våra lokaler.  El-och energiprogrammet får helt nya lokaler i 
november 2021 och  Hantverk, frisör flyttar in till elprogrammets gamla lokaler som byggs om och får helt ny 
inredning. Detta beräknas vara klart till januari 2022.  
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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 utvecklar vi och följer upp resultat och processer som bidrar till att verksamhetens kvalitet 
kontinuerligt blir bättre. Varje år utför rektor med personalen fyra analysseminarier spridda på året, där vi bla 
analyserar likabehandlings- och värdegrundsenkät, medarbetarenkät, undervisningsutvärderingar och frågor 
på var är vi nu och hur vi ska utveckla verksamheten. Eleverna är delaktiga i detta genom att bla diskutera och 
analysera resultaten på klassråd och elevråd. I processerna utvecklar vi bla, APL:n (arbetsplatsförlagt lärande), 
elevers delaktighet, EHT förebyggande och främjande arbete, ökad närvaro samt hur vi ska förbättra 
undervisningen.  
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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   

 

Ovanstående diagram visar att andelen som tog gymnasieexamen i år har sjunkit från 89% till 87%, vilket är 
lägre än riksgenomsnittet. Dock var inte två elever inräknade i procentsatsen 2021, Såldes skulle procentsatsen 
vara något högre. En anledning och större förändring som vi kan se utifrån diagrammet är att andelen elever 
med examen har sjunkit i handelsprogrammet från 89% till 67% vilket vi måste förbättra till nästa år. På övriga 
program är andelen elever med examen högre än riksgenomsnittet. 

 
Den genomsnittliga betygspoängen har ökat från 12,9 år 19/20 till 13,3 år 20/21. Dock har vi fortfarande en bit 
kvar till den genomsnittliga betygspoängen som är 14,4. Skillnaden mellan programmen är att HA och NB har 
sjunkit i sin GPB, medan El, HT och HV har ökat sin GBP.      
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Behörighet högskola och universitet 

 
 

Praktiska Täby 30,2 % 

EE 9,5 % 

HA 33,3 % 

HT 100 % 

HV  60 % 

NB 33,3 % 

 
Drygt 30 % av eleverna blev behöriga till studier på högskola och universitet. Detta är en förhållandevis hög 
siffra jämfört med andra skolor inom Praktiska verksamhetsområdet. Dock framkommer det att det är stora 
skillnader mellan programmen vilket framgår av tabellen ovan. 

 

Andel som fått anställning åk 3:   

HA 15 av 17 (en av eleverna har blivit delägare i ett företag) 

EE 11 av 22 (En av eleverna i el-data har blivit butikschef) 

HT 1 av 2 

HV 1 av 10 

NB 1 av 6 

En del av dessa elever har valt att studera vidare på högskola speciellt inom stylistprogrammet. En anledning är 
att det har varit svårt att hitta jobb efter gymnasiet pga av pandemin. En annan anledning är att de vill utbilda 
sig vidare.  
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Samtliga elever 

Det positiva i år är att samtliga elever i Sva 2 och Ma2 nått minst godkänt och att andelen F i Sva 1 har sjunkit 
från 32% till  9%. Tyvärr har andelen F i Sve1 ökat något, från 11% förra året till 14% i år. Detsamma gäller 
andelen F i Sve2 och Sve3. Andelen F i Sve2 har ökat från 5% till 15% och i Sve3 från 4% till 12%. Positivt är att 
andelen F i Eng5 har sjunkit till 7% jämfört med förra året på 13%. Ma1 har också sjunkit från 10% till 5% i år.  

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 
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Diagrammet ovan visar att år 2021 sjönk antal F totalt på IM med 1procentenhet. Antalet E har ökat år 2021 
med 6 procentenheter. Betyget A har sjunkit med 2 procentenheter.  

 

Diagrammet ovan visar att IMY pojkar sjönk antalet F med 10 procentenheter år 2021, dock var det 20% förra 
året som fick betyget D och noll år 2021. Jämförelse med flickor hade alla flickor fått ett godkänt betyg 2021 
jämfört med förra året hade 60% ett F. Det innebär att vi har höjt oss radikalt vilket är positivt. IMR-pojkar 
hade antalet F år 2021 höjts med 21 procentenheter vilket vi jobba hårdare med att minska. Jämförelse med 
flickor där 50% 2021 fick ett B vilket även är en positiv ökning. Betyget E på IMV ökade 2021 med 6 
procentenheter och F med 2 procentenheter. Nästa år är vår ambition att ytterligare minska andelen F 

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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Resultat av elevenkät januari 2021 

 

Resultat av LoV-enkät (oktober 2020) 

 Av diagrammen ovan framgår det att majoriteten av eleverna känner sig trygga i skolan. Procentsatsen är 
detsamma som förra året - 81%. Vi kommer att arbeta för att samtliga elever ska känna sig trygga på skolan. 
Det är framför allt pojkarna som känner sig trygga i skolan medan tryggheten hos flickorna har försämrats 
något. I år har andelen flickor som känner sig trygga sjunkit från 81% till 78%, vilket vi kommer att arbeta för 
att förbättra.   

 

elevenkät 2020 

Elevernas upplevelse av att de behandlar varandra väl på skolan har ökat från 85% till 90% vilket är en tydlig 
ökning med 5 procentenheter. Det är dock stor skillnad mellan flickors uppfattning jämfört med pojkars, där 
flickorna i lägre grad än pojkarna upplever att de behandlar varandra väl på skolan. Detta kommer vi att jobba 
med att förbättra.   
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

Generellt ser schemat ut hos oss på följande vis; åk 1 två dagar APL en dag yrkesdag och två dagar 
gymnasiegemensamma ämnen. Åk 2;  3 dagar APL en dag yrkesdag och en dag GG-dag. Åk 3; 3 dagar APL en 
dag yrkesdag och en dag GG-dag.  Undervisningsgrupperna är små mellan 10-25 elever per grupp. Detta ger en 
trygg och god studiemiljö och det är även möjligt för lärarna att ge stöd åt eleverna. I gymnasiegemensamma 
ämnena slås två grupper ihop för att eleverna ska lära känna varandra utöver sin egen klass. Vi har fyra 
undervisningsgrupper i åk 1 och tre undervisningsgrupper i åk 2 och 3. Eleverna börjar 8.30 och slutar mellan 
15.00-15.30 och har väldigt få håltimmar. Dagarna är inte allt för långa för att eleverna ska orka med och lära 
sig på bästa möjliga sätt. På tisdagar börjar eleverna kl 10.00 och slutar kl 16.30 då vi har APT på morgonen. 
Schemat har vi satt utifrån lärare och elevers önskemål och anpassat efter elevernas tåg, buss och 
tvärbanaresor. Lärare och elever har också studieverkstad på sitt schema där eleverna får extra hjälp i samtliga 
ämnen.  För att kontinuerligt förbättra undervisningen arbetar lärarna med ämnesintegrering och 
auskultationer. Elevhälsoteamet och rektor har också varit involverad i detta arbete och gett stöd åt lärare vid 
behov.  Förstelärare och rektor har även arbetat med likvärdighet i undervisningen med personalen för att 
kontinuerligt utveckla undervisningen för eleverna. Detta har varit ett av våra fokusområden i år.   

 

Utvärdering av undervisningen  

Elevernas nöjdhet med undervisningen har ökat vilket är positivt. I elevenkäten har andelen elever som är 
nöjda med undervisningen ökat från 55% till 70%. Även elevernas uppfattning om att deras lärare är kunniga 
och bedriver en varierad undervisning har förbättrats -  från 63% till 69%. Vi är dock inte nöjda, utan kommer 
att arbeta för att ytterligare förbättra undervisningens kvalitet.  

Fjärundervisningen har varit en utmaning för lärarna, speciellt de nya, dock har lärarna gjort ett jättebra jobb 
att kunna ge eleverna den bästa möjliga undervisningen utifrån deras behov. Elevhälsoteamet, EHT, har även 
varit behjälplig med att ge råd till lärare kring undervisningen och enskilda elever samt hjälpa elever vid behov. 
Vi valde att ta in elever på skolan som inte klarade av distansundervisningen i GG-ämnena för att säkerställa 
att de kommer klara sin skolgång. I yrkesämnena valde vi att ta in eleverna i januari 2021 då 
Folkhälsomyndigheten gick ut med att det var ok. Det har framkommit att eleverna vill tillbaka till 
närundervisningen helt då de saknar den fysiska kontakten med lärare och kompisar.  

 
När det  gäller extra anpassningar så har elever fått förlängd tid på sig att slutföra uppgifter. Elevernas 
intressen ges utrymme, i val av material och studieobjekt.  En del blyga elever har under distansundervisningen 
kunnat få bra stöd och handledning. Under pandemin, har vi arbetat i nära samarbete med EHT-personalen, 
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vilket varit ett gott stöd till många elever som haft svårigheter i sina kurser. Utmaningen har varit att en del 
elever har haft svårt att ta till sig undervisningen under distansundervisningen. Eleverna fick det svårt med att 
upprätthålla de nödvändiga rutiner som krävs för att skolans arbete ska fungera. 
 
Vi kan se att studieron har ökat, vilket kan bero på att grupperna är mindre och eleverna känner sig hörda och 
sedda på ett annat sätt då. Till läsåret 21/22 har vi som ambition att förbättra samarbetet mellan lärarna, t.ex. 
när det gäller planering och genomförande av undervisningen. Genom att fler lärare arbetar med våra 
undervisningsplattformar Classroom och Schoolsoft synliggörs arbetet bättre och främjar en mer likvärdig 
undervisning och bedömning av elevernas kunskaper. Detta kan skapa bättre förutsättningar för 
sambedömning och att undervisningen i högre utsträckning utgår från examensmålen. 
Värdegrundsarbetet är ett ständigt levande arbete som bidrar bl a till studiero och elevinflytande, där vi hela 
tiden försöker utveckla verksamheten för att kunna hantera olika utmaningar i vardagen. Som exempel kan 
nämnas att vi arbetar med genomtänkta gruppkonstellationer vid grupparbeten, att aktivt arbeta för att alla 
ska känna sig delaktiga, individanpassad undervisning så att elever lättare kan känna sig delaktiga i en större 
grupp etc. 
På skolan har vi goda förutsättningar att skapa relationer mellan  elever och lärare, då vi är en liten skola där 
eleverna och lärarna arbetar i ett klimat som främjar möten och kommunikation. Vi är dessutom 
uppmärksamma och markerar när vi ser situationer som är oacceptabla. Dessutom skapar vi aktiviteter som 
förstärker samarbetet på skolan; som t.ex. temadagar och kick-offs. Elevernas attityder och åsikter blir synliga 
genom dels undervisningen, dels genom övrig interaktion på skolan. Detta ger näring till diskussioner och 
temadagar - som kan integreras i undervisningen. Även under klassråd, elevråd och mentorstider ges goda 
tillfällen att ventilera olika frågeställningar.  

Slutsatser 

Under året med distansundervisningen har den digitala undervisningen fungerat på en ganska god nivå - där vi 
lärare kunnat genomföra våra kurser och samla ihop ett adekvat bedömningsunderlag, så att de flesta elever 
har kunnat uppnå målen för de olika kurserna.  

Inför kommande läsår skulle vi kunna utveckla det ämnesövergripande samarbetet, såväl mellan GG-lärare 
som mellan GG- och yrkeslärare. Tanken är att detta både ska  kunna bidra till att eleverna känner en tydligare 
“röd tråd” med sin utbildning, och att de på så sätt får en ökad motivation att studera. Genom kollegialt 
samarbete, kan vi sambedöma och samplanera examinationsuppgifter - vilket i förlängningen kan skapa ett 
mer mångsidigt bedömningsunderlag, och därmed få fler elever att uppnå kunskapsmålen i respektive ämnen. 

Våra styrkor är att vi på skolan har nära kontakt med såväl personal som elever, vilket förenklar möjligheter till 
samarbete och att följa elevernas utvecklingsprogression. Vi är snabba med att gå från idé till handling, vilket 
skapar ett stimulerande arbetsklimat bland personalen och gynnar elevernas lärande och bidrar till studiero. 
Värdegrundsarbetet är något vi kommer fortsätta med för att öka studieron, elevinflytande och delaktighet.  

Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

Eleverna introduceras i början av läsåret hur deras schema och upplägg kommer att se ut av syv, mentor och 
specialpedagog. IMY-elever har ett anpassat schema men är inkluderade i den ordinarie klassen. Det är ett 
anpassat schema  så de hinner läsa klart ämnen för att bli behöriga till nationellt program.  IMV elever läser 
som de andra i klassen förutom att de också läser in grundskoleämnena matematik eller engelska.  Vi tar upp 
IM-eleverna på våra regelbundna MUD-möten samt att lärarna är duktiga på att grupp- och individanpassa sin 
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undervisning. EHT är även involverade i arbetet med att ge stöd till våra IM-elever. Eleverna följs upp 
kontinuerligt av sin mentor på regelbundna möten samt utvecklingssamtal 1 gång per termin. IM elever tas 
även upp med skolchef på uppföljningsmöten en gång i månaden.  

Utvärdering av introduktionsprogram 

Med elevhälsoteamet arbetar vi med kvaliteten och struktur av IM-utbildningar för att säkerställa att eleverna 
får en god utbildning och når examensmålen. Det vi har sett är att de flesta IM elever som går ut årskurs 3 blir 
behöriga till ett nationellt program och tar yrkesexamen. Mentorerna följer upp sina elever och på MUD:en 
(elevavstämning) med ledningen och elevhälsoteamet.  

Då fjärrundervsiningen inte fungerade fullt ut för IM-elever valde vi att ta in eleverna på skolan och ha 
närundervisning med dem. Från att ha 18 stycken IM-elever åk 1 och 2 läsåret 2021, var det 10 stycken av dem 
som blev behöriga till ett nationellt program. Det nya läsåret har vi alltså 8 stycken  IM-elever i åk 2 och 3 och 
vår ambition är att se till att alla blir behöriga HT-21.   

Eleverna har fått dubbla engelska, svenska och matematik lektioner, vilket har resulterat att de klarar kurserna 
snabbare och de inte blir exkluderade från sin egen klass.  

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 

IMV eleverna är inkluderade i sina klasser och läser grundskoleengelska eller grundskolematematik vid sidan 
om, dvs utöver de andra ordinarie kurserna, vilket  har resulterat att de snabbare klarar av kursen och kan ta 
examen efter 3 år. De missar inga andra kurser. IMY-eleverna är också inkluderade i klasserna men har ett 
anpassat schema. Alla elever går även ut på APL 2-3 gånger i veckan beroende på årskurs. Vi kommer att 
fortsätta med denna organisation för introduktionseleverna då det har påvisat att de flesta tar examen efter 3 
år samt får ett jobb efter gymnasiet, vilket är vårt mål. När vi återgick till närundervisning för IM-eleverna gick 
det bättre för eleverna och hoppas således på att detta fortgår. Dock är vårt mål att alla våra elever i åk 2 och 3 
blir behöriga till nationellt program HT-21.  

Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Elever får formativ feedback under sin inlärningsprocess. Sedan ges eleverna omdömen, feedback och 
betygsättning på plattformen SchoolSoft. Vi använder olika examinationsformer och testar kunskapskraven 
flera gånger, så att eleverna får möjligheter att visa sina kunskaper och färdigheter på flera sätt. 
Sambedömning mellan lärare sker också för att dels få en kompletterande, dels en likvärdig bedömning. Vi har 
använt sambedömning inom programmen genom att koppla ihop och sambedöma praktik med teori. Som 
rutiner för en allsidig och likvärdig bedömning, använder vi följande verktyg: APL-besök, Trepartssamtal (1 ggr 
/termin), Loop-Me (veckorapport). Arbetslagsledaren på skolan har haft ansvar för att ta emot och skola in 
lärarna i arbetet kring bedömning och betygsättning. Erfarna lärare har också bistått och varit till hands för de 
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lärare som är nya på skolan. Arbetslagsledaren har en fast tid på måndagar där lärarna kan diskutera 
bedömningsfrågor. Skolledning och förstelärare kan också ge stöd vid behov.   

Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Eleverna får vid uppstarten av lektioner, kursstarter och uppgifter information såväl muntligt som skriftligt om 
vad som kommer att bedömas och på vilket sätt. Det senare via våra digitala plattformar Classroom och 
SchoolSoft. Sedan sker den formativa återkopplingen under arbetets gång. Efter varje avslutad examination, 
informeras eleverna om resultat och utvecklingsområden inför kommande kurser. Varje program har även  
förutom handel och administration och hotell och turism sin egen certifiering. Alla program har dock UF (ung 
företagande). På yrkesprogrammen har vi dubbelbemanning av lärare vilket har påvisat en godare formativ 
bedömning och bättre samarbete kring bedömning och betygsättning. 

Vi strävar efter att uppnå likvärdig bedömning genom sambedömning och diskussion bland kollegor. 
Skolverkets bedömningsstöd används. Det utförs även på våra gemensamma möten.  I våra GG- och 
yrkesforum ges  även utrymme för lärarna att diskutera bedömning och betygsättning.  
Genom utvecklingssamtal (1 ggr/termin) med mentor och tillgång till GG-lärarna tar eleverna del av 
bedömningen. Sedan får eleverna och vårdnadshavarna kontinuerligt information via SchoolSoft och mail 
under hela läsåret. Utöver detta har vi återkommande betygssamtal. På elevenkäten 2021 svarade 77% av 
eleverna att lärarna ger mig bra information om hur det går i kursen, vilket är en ökning från 62% föregående 
läsår.   

Slutsatser  

Elever och vårdnadshavare får kontinuerligt feedback under årets gång genom samtal, utvecklingssamtal, 
schoolsoft, mail. Arbetslagsledaren på skolan har i uppdrag att ta emot och hjälpa nya lärare i sitt arbete med 
genomförande av undervisning, betygsättning m.m. På HT-20 var även förstelärare behjälplig, VT-21 gick han 
på föräldraledighet.  Rektor avsätter även tid för att lärarna ska kunna samarbeta med varandra mot 
betygsättningen, så bedömningen blir likvärdig. Dock kommer vi arbeta med ämnesintegrerat till 
nästkommande läsår. Rektor avsätter tid för det. 

Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Allt arbete ska bidra till att skapa miljöer som 
främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Lärmiljöerna ska syfta till att stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling.  

Skolans elevhälsa leds av rektor och har samtliga professioner närvarande. Elevhälsan är organiserad med 
rektor 100%, specialpedagog 100%, kurator 60%, skolsköterska 30% och studie- och yrkesvägledare 20%. 
Specialpedagog - och kuratorstjänsterna har utökats från och med HT 2021 för att motsvara elevernas behov. 
Elevhälsan har kontinuerliga veckomöten, skolpsykolog och skolläkare deltar mindre frekvent, men finns med 
på vissa EHT-möten, och är en konsultativ resurs till elevhälsans professioner samt är även inkopplade i vissa 
elevärenden. Elevhälsans veckomöten har det hälsofrämjande och förebyggande arbetet överst på agendan. 
Varje läsår presenterar sig elevhälsopersonalen för eleverna så att de är kända för samtliga elever.  

Det organisatoriska arbetet som elevhälsan utför sker till största delen ute i klasserna, på gruppnivå och på 
organisationsnivå, i form av klassrumsinsatser och föreläsningar samt workshops riktad till skolans pedagoger. 
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Elevhälsan samverkar med pedagogerna på alla nivåer; organisations-, grupp- och individnivå samt har 
veckovisa möten och  klassrumskonferenser två gånger per termin. Samarbetet mellan elevhälsan och 
pedagoger fungerar väl och man arbetar med ett aktivt mentorskap där skolans rutiner regelbundet synliggörs.  
 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Bedömningen av skolans elevhälsoarbete är att tillgången av elevhälsans kompetenser motsvarar elevernas 
behov. Specialpedagog, kurator och syv  - professionerna har fått utökade tjänster jämfört med föregående 
läsår.  

Elevhälsans arbete har under läsåret lett till att vissa elever kunnat motiveras tillbaka till studier då de varit 
skoltrötta eller har haft hög frånvaro. Vi bedömer att elevhälsan är en viktig del i skolan, särskilt under detta 
år, då det varit en pandemi. Alla professioner inom elevhälsan har varit på plats i skolan varje vecka, i mer eller 
mindre omfattning beroende på aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten men även på distans 
för att skapa mötesplatser och för att vara tillgängliga för eleverna på olika sätt. Vi bedömer att vi har 
tillgodosett det ökade behovet av trygghet som uppstått i och med pandemin och eleverna har gynnats av att 
vid behov kunna vara på plats i skolan trots att undervisningen bedrivs på distans.  

Vårt Early Warning System, EWS (från ht -21 benämnt MUD, måluppfyllelsedokument), är ett tydligt system 
som ger god överblick för all pedagogisk personal över hur undervisningen fungerar för eleverna, vilket 
möjliggjort att vi har kunnat upptäcka och åtgärda problem med undervisningen i god tid. Exempelvis problem 
som leder till bristande närvaro eller risk att inte nå kunskapskraven. Detta verktyg har fungerat bra och har 
varit ett gott underlag för olika insatser. Vår förhoppning är att MUD kommer fungera som ett ännu bättre 
verktyg i detta arbete kommande läsår. 

Elevhälsan har uppmärksammat att det finns skillnader när personal gör en anmälan till EHT. Det har inte varit 
samstämmigt, en del har kommit in med en anmälan till  EHT i ett sent skede, några har inte skrivit en anmälan 
alls, vilket har medfört att insatser/åtgärder som ska ha satts in i ett tidigt skede har fördröjts. 

Specialpedagog har under vårterminen -21 upprättat en närvaroplan i olika steg som tydligt visar hur skolan, 
dvs mentorer och elevhälsa samt skolledning, ska agera när en elev är frånvarande och har en fortsatt och 
pågående frånvaro som inte vänder till närvaro. Detta arbete inleddes för att skolan saknade tillräckliga 
dokumentationsrutiner kring frånvaroarbetet.  

Under senare del av VT 21 presenterade elevhälsan på APT de nya rutinerna kring frånvaro/närvaroplanen 
med frånvarotrappa för skolans pedagoger. Arbetet därefter med närvaroplan och frånvarotrappa har inte 
implementerats tillräckligt, det kan bero på att den första presentationen skedde digitalt. Nu under 
höstterminens uppstart har rutinerna gåtts igenom på plats i skolan. Förhoppningen är att 
frånvaro/närvaroplanen nu är tydligare för pedagogerna och används i större utsträckning. 

Elevhälsan har sett  över lärmiljön och har till höstterminen -21  köpt in tex möbler och olika hjälpmedel samt 
gjort anpassningar på gruppnivå med syftet att skapa goda lärsituationer och lärmiljöer för eleverna. 
Elevhälsan är överlag nöjda med den fysiska lärmiljön på skolan och förhoppningen är att den ännu bättre ska 
bidra till att skapa en god lärmiljö för eleverna.    

Arbetet med IM-elever har under läsåret varit otillräcklig och behöver struktureras bättre kommande läsår. 
Skolan har däremot under vårterminen samarbetat med elevens hemkommun för att möjliggöra undervisning 
på modersmål i skolan. Elevhälsans personal träffar ofta IM-eleverna enskilt för stöd. Elevhälsan har 
identifierat att dessa elever har ett stort behov av stöd och trygghet, vilket har varit i fokus under läsåret. 
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Trygghet och trivsel är en annan viktig del i närvaroarbetet. Vi eftersträvar en god gemenskap bland personal 
och elever samt ser till att ingen elev utsätts för kränkande behandling. Specialpedagogen har upprättat en ny 
plan, “rutiner vid kränkande behandling” som tydliggör arbetsgången i de olika stegen och tillhörande 
dokumentation. Detta med anledning av att det framkom att eleverna hade bristfällig kännedom om rutinerna, 
eftersom dessa inte varit tillräckligt tydliga.  

Slutsatser  

Att skapa goda lärmiljöer är en av våra starka sidor, vi har nu en flexibel möblering i klassrummen och taktila 
hjälpmedel kommer att finnas i alla klassrum till höstterminen - 21. Skolans pedagoger använder sig av en 
gemensam lektionsstruktur så att varje lektion, oavsett lärare, har liknande upplägg så att eleverna känner 
igen sig. Skolan har också en stor digital styrka, vi använder Classroom, där finns allt material och alla uppgifter 
som eleverna behöver för att kunna genomföra sina studier, oavsett på plats i skolan med lärare eller på 
distansundervisning digitalt. Allt är lättillgängligt och alla lärare/mentorer är tillgängliga digitalt för eleverna. 
Även elevhälsans professioner finns digitalt. 

Elevhälsan har under terminens gång uppmärksammat att elevhälsans arbete kan effektiviseras ännu mer 
genom tex att på ett GDPR - säkert sätt återkoppla eller på annat sätt få mentorer att ta del av beslutade 
insatser främst på individnivå. Strukturerna kring återkoppling och samarbete med mentorerna kommer 
elevhälsan arbeta med under vårterminens  -22 (studiedagar) för att under kommande hösttermin - 22 kunna 
förankra dessa i personalgruppen.  

Elevhälsan har också under läsåret uppmärksammat att skolans frånvaro/närvaroarbete kan förbättras, 
speciellt med områdena uppföljning och utvärdering av frånvaro/närvaro arbetet, därav har en närvaroplan 
nyligen upprättats. Tidigare på skolan fanns ingen sådan plan, utan frånvaro/närvaro arbetet med skolledning, 
elevhälsa och mentorer/lärare skedde till stor del utan dokumentation. Detta skapade svårigheter att 
synliggöra skolans agerande i detta arbete, tex vad mentorerna hade gjort, vilka möten som genomförts, när 
och vad som beslutats och följts upp.  

Årets LoV elevenkät 20/21 visade att 55% av skolans elever inte vet vad skolan gör för att förhindra att någon 
blir illa behandlad. Dock visade LoV enkäten på att 65% av årskurs 1 känner till vad skolan gör om någon blir 
illa behandlad. Skolan har blivit bättre på att informera årskurs 1 redan från början av skolåret om 
likabehandlingsplanen. Förra året hade bara 44% av årskurs 1 fått information om hur skolan jobbar 
förebyggande mot att någon blir illa behandlad på skolan. Ett resultat som visar att eleverna i årskurs 1 känner 
sig tryggare än föregående års ettor. Detta arbete fortsätter under kommande läsår.  

Detta kommer till HT 21 att undvikas genom att skolans nya närvaroplan används av all pedagogisk personal på 
skolan. Där finns tydliga dokumentationsblanketter för de olika stegen i frånvaro-processen, det finns också ett 
mötesprotokoll  som mentor ska använda sig av i det allra första mötet med elev och vårdnadshavare vid 
långvarig frånvaro.  Närvaroplanen är skapad för att både underlätta och dokumentera alla insatser som görs 
gällande frånvaron. Insatsens syftar även till att underlätta utvärdering av skolans frånvaro/närvaroarbete 
inför kommande läsår. 

Då vi har fått en del nya pedagoger behöver elevhälsan aktivt arbeta med att tydliggöra skolans rutiner  
regelbundet och även följa upp att rutiner följs, vilket blir ett kommande utvecklingsområde.  

Vidare behöver elevhälsan hitta nya sätt eller en bättre lösning på hur återkoppling från elevhälsoteamets 
möten sker till mentorerna, så att tex elevärende blir mer “levande” i samverkan mellan elevhälsa och mentor. 
Även att mentorer och undervisande lärare är delaktiga i elevernas åtgärdsprogram, som det är just nu, skriver 
specialpedagogen åtgärdsprogrammen på uppdrag av rektor. Ett önskemål är att mentor är involverad i 
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skrivandet av dessa och på så sätt blir mer “ägare” av beslutade insatser kring särskilt stöd, detsamma gäller 
dess utvärdering. Dessa två områden ser skolan kommer att underlättas med stöd av kommande MUD - arbete 
som underlättar både återkoppling, involvera mentorer/lärare i extra anpassningar, särskilt stöd samt 
åtgärdsprogram på ett bättre och mer tillgängligt sätt framför allt. Skolan som organisation och elevhälsan ser 
fram emot dessa nya riktlinjer gällande att använda MUD på Schoolsoft. 

Vi har även uppmärksammat att vi kan förbättra APL - miljön för en elev som är i behov av extra anpassningar. 
Vi behöver hitta nya sätt och/eller en lösning på hur eleven får de extra anpassningar som behövs. Ett nära 
samarbete mellan APL - samordnare på skolan och elevhälsan är av vikt. Detta kommer vi att se över vid 
terminsstart  ht -21 för att på bästa sätt kunna möta enskilda elevers behov av stöd ute på APL. 

Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 

Varje mentor (yrkeslärare)/ APL samordnare har fått eget ansvar att kvalitetssäkra APL platser för respektive 
program. Varje yrkeslärare rapporterar sedan besöken och allt arbete kring APL:n i  APL-ark som finns på 
driven, ett för varje program. Rektor går in i respektive ark varje vecka och granskar det. Vid behov kopplas 
EHT in för att ge stöd.  
Rektorn har delegerat LoopMe ansvar till APL-samordnaren. APL-samordnaren går igenom LoopMe och våra 
APL-rutiner i början av året, på våra möten i mitten av terminen samt slutet av terminen. Yrkeslärarnas besök 
på APL-platserna  sker minst var tredje vecka och trepartssamtalen sker två gånger per läsår, en gång per 
avslutat termin. 
 

Momenten som genomförs på APL är kopplade till pågående kurser under läsåret. Utifrån det centrala innehåll 
som finns kopplade till kurser inom varje program,  ser vi till att koppla  kursens kunskapskrav till det som 
genomförs på APL för att kunna bedöma våra elevers praktiska yrkesskicklighet och kunskapsprogression. 
Momenten planeras och bestäms i samband med kurs- och lektionsplaneringen som utförs i början av läsåret. 
Det teoretiska går parallellt med praktiska moment under APL. På yrkesdagarna i skolan arbetar eleverna med 
de teoretiska moment som sedan ska appliceras i praktiken på deras APL.  

Vi rekommenderar våra handledare att gå Skolverkets handledarutbildning samt ha branschkunskap och 
bransch diplomering/certifiering. Vi söker oftast någon form av ledningsansvarig på varje företag som är den 
främste handledare. I vissa fall brukar det vara butikschef, ägare, personalansvarig eller säljchef. På så sätt kan 
vi kvalitetssäkra att våra handledare har korrekt kompetens för att handleda våra elever. 

Genom kontinuerliga besök på APL platserna och genom LoopMe, som eleverna fyller i veckovis, samt dialoger 
mellan mentorer/APL samordnare, elev och handledare, kan vi utveckla elevernas APL och även utföra en del 
anpassningar. Genom dessa besök och skriftliga underlag kan vi regelbundet följa upp våra elever samt lägga in 
åtgärder för anpassningar eller dylikt vid behov, som t ex kortare instruktioner och mer individ- anpassade 
arbetsuppgifter. På grund av pandemin har under detta läsår få programråd genomförts.  

På våra Yrkes-,  och GG-forum samt pedagogiska möten möjliggörs samverkan mellan lärare där diskussioner 
och planeringar förs för inspiration till de olika momenten i de olika programmen och kurserna. Framöver ska 
det arbetas mot ett mer utvecklat samarbete.  
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Utvärdering av APL    

Detta läsår 20/21 var det 70% som kände sig trygga på sin APL vilket är något sämre än föregående läsår. Vårt 
mål är att alla elever ska känna sig trygga på sin APL-plats. Under nästa läsår kommer vi att genomföra tätare 
APL-besök och kontakt med platserna, i jämförelse vad vi har kunna läsåret 20/21. Detta kan komma att öka 
tryggheten på APL-platserna för eleverna. 

 I år var det 22%  som inte hade en APL-plats jämfört med 14% föregående läsår. Här kan vi se att pandemin 
har haft en stor påverkan. Dock ökade APL-platser VT-21. Det har varit olika för olika program och pandemin 
har haft stor påverkan i den här frågan då det har varit svårare för vissa elever att hitta praktikplatser inom sitt 
yrke. Det programmet där det var svårast att få APL-platser var på el-programmet då många företag inte kunde 
ta emot praktikanter pga av pandemin. De elever som inte fick en APL-plats var på  skolan och hade praktik. El-
eleverna fick även jobba med det digitala programmet Learnware. Många elever uppskattade att vara på 
skolan då de saknade det sociala umgänget med kompisar och lärare.   

Majoriteten av våra APL platser är hos företag som vi har haft ett längre samarbete med genom att ha haft 
tidigare elever där. Den goda kvalitén fastställs genom våra regelbundna besök och dialog med APL-platsen, 
handledaren och eleven. Vi ser även till att företagen är väletablerade på marknaden. Många av våra 
handledare har även utbildningar inom sin bransch i form av högskola/universitet, yrkeshögskola, fortbildning 
och/eller specifika diplomeringar som gör dem lämpliga att ta sig an detta uppdrag. Vi ber även handledarna 
att gå Skolverkets handledarutbildning samt att vi ger dem mentorers utbildningsunderlag. 

Mentorer anpassar frågor i bedömningsstödet till trepartssamtalen som underlag för betygssättning. 
Trepartssamtalen genomförs minst en gång per termin och är en stor och viktig del av underlaget för 
bedömning. 
De teoretiska momenten arbetas parallellt med de praktiska momenten som utförs på APL. 
Elevernas praktiska yrkesskicklighet har en viktig roll i bedömningen i alla deras kurser. De praktiska 
momenten bedöms parallellt med deras teoretiska kunskaper vid prov och skriftliga inlämningar. Vi arbetar 
även med ämnesövergripande samverkan mellan GG- och yrkeslärare regelbundet. Yrkeslärare och GG-lärare 
samverkar i sina planeringar och även bedömning för att se elevernas utveckling och kunskapsnivå.   
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Med tanke på pandemin har det varit begränsat men studiebesök  liksom besök på skolan från exempelvis 
olika fackförbund . Några  studiebesök har dock kunnat genomföras, exempelvis en fältstudie som 
genomfördes på handelsprogrammet, besök på djurpark och i  djuraffär på naturbruksprogrammet samt ett 
besök på skolan av ett fackförbund på inbjudan av El-programmet. 

 
 

Slutsatser 

Samtliga lärare får en genomgång av våra rutiner kring APL samt LoopMe. De har även möjlighet att få 
kontinuerlig hjälp  av APL-samordnaren på handelsprogrammet. Vi behöver dock bli ännu tydligare med att 
implementera våra rutiner kring APL:n samt även förbättra uppföljningen. Samarbetet mellan yrkes- och gg-
lärarna behöver bli bättre. Vi kommer fortsätta med GG- och yrkesforum där yrkeslärare kan diskutera med 
varandra kring hur arbetet med APL kan förbättras. Att vi nu har en yrkeslärare och en gg-lärare som 
förstelärare kommer att förstärka detta arbete ytterligare hoppas vi. APL-arken (excel-ark) är ett jättebra 
verktyg att kvalitetssäkra APL:n på, vilket vi kommer fortsätta med samt utveckla. En annan styrka är 
samarbetet mellan kollegorna på skolan generellt fungerar väldigt bra. Vi kommer också sträva efter att alla 
elever ska trivas och känna sig trygga på sin APL-plats genom kontinuerliga APL-besök.  

 

Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

Skolan har under vårterminen  saknat en studie- och yrkesvägledare och under den tiden har mentorer, lärare 
och EHT personal fått ge stöd med yrkesvägledning. I början av april började Julia som studievägledare på 20 % 
Hon arbetar två halvdagar för att kunna nå eleverna i flera årskurser.  SYV har också ingått i EHT möten på 
tisdagar för att få del av de elever  som tas upp på EHT och bidra med sin kunskap och sitt perspektiv.  Till 
hösten -21 kommer studievägledarens roll att utökas till 40% dvs två dagar i veckan.  

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

Då vår studie- och yrkesvägledare, syv,  kom till skolan först i april 2021, har rektor och lärare ansvarat för 
denna del större delen av läsåret.  Innan syv kom in hade mentorerna på mentorstiden integrerat syv-delen. I 
det arbetet ingick att till exempel  prata om studier, jobbmässor m.m. Sedan början av april har mentor, lärare 
och EHT personal haft god kontakt med den nya syv:en, och bland annat haft samtal kring elevernas 
studiesituation vid behov. 
 
 Vi erbjuder lärlingsutbildningar vilket innebär att eleverna är varje vecka på APL, eleverna träffar kontinuerligt 
arbetsgivare, kunder och får erfara dagliga rutiner inom de olika yrkena. Eleverna har dessutom olika APL 
platser genom sina gymnasieår vilket ger dem bra erfarenheter av olika branscher och arbetsuppgifter.  
Studie- och yrkesvägledning har under större delen av tiden erbjudits i form av information från mentorer och 
lärare. Sedan när den nya syv:en kom in i april har eleverna främst i åk 3 fått information kring universitet 
studier och framtida yrken, samt även fått kunskaper om vad arbetsmarknaden har för behov och vad man ska 
tänka på inför kontakt med Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Även individuella samtal har utförts. 
Eleverna har vid samtal uppgett att de fått god information kring arbetsmarknaden av sina yrkeslärare. 
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SYV har under våren varit i skolan under två halvdagar i veckan för att kunna nå elever från flera årskurser. 
Eleverna har övriga dagar blivit erbjudna att ringa eller skicka e-post och få ett digitalt möte om önskemål 
finns. Den nyanställda SYV:en har utöver examen och kunskaper om olika vägledningsteorier även goda 
kunskaper om arbete med elever med NPF, Pedagogisk ledarskap och projektinriktad vägledningsprocess. Hon 
har dessutom arbetat med underleverantör för arbetsförmedlingens Stöd och matchning där hon fått träffa 
arbetsgivare och hjälpt individer ut till arbetet. Studievägledaren deltar i fackliga möten och branschmöten 
under åren och följer utveckling av arbetsmarknaden och informerar och vägleder eleverna utifrån den mest 
aktuella information som finns. Studievägledaren arbetar dessutom gärna med problemlösande och 
perspektivvidgande processer med eleverna. 

Slutsatser 

Vi har saknat en studievägledare fram till april VT-21, vilket innebar att den delen lades ut på ledningen och 
lärare. Sedan den nya syv:en kom har eleverna fått enskild vägledning av studievägledaren, speciellt elever i åk 
3, där de bla fick info om arbetsmarknaden, hur de söker jobb efter gymnasiet, information om vidare studier 
m.m.  

Studievägledaren kommer att sträva efter att vara en stöttepelare för lärare och mentor i frågor kring 
studieteknik, studieplaner och att stötta elever som kan behöva vägledning kring studier och arbete. SYV 
kommer att delta i elevhälsan med sin kompetens och vara stöd för rektor i elevantagningsprocessen och med 
studieplaner.  

Vi kommer att utveckla en studie- och yrkesvägledningsplan för Praktiska i Täby från och med kommande 
termin. T.ex finns en önskan om att få ha några klassrumsträffar med samtliga årskurser och program. Under 
dessa träffar kommer eleverna få göra övningar, få information om arbetsmarknaden, hur man söker arbete, 
information om vidare studier och utlandsstudier och inte minst studieteknik. Studievägledaren planerar också 
att göra ett besök hos olika grundskolor i kommunen (1-3st/läsår) inför gymnasievalet eller kunna bjuda in 
grundskoleelever i grupp på besök för att vidga kunskapen  om programmen och Praktiska i Täby som skola. En 
annan aktivitet som planeras är att bjuda in studievägledare från grundskolor på besök för att skapa ett bättre 
nätverk och kunskap om Praktiska i Täby. 

 

5. Sammanfattning och fokus framöver 
Utifrån våra analyser av bla betygsresultat, utvärderingar av skolans undervisning samt våra elevenkäter 
kommer vi att under nästa läsår 21/22 fokusera på följande fokusområden: ledning och stimulans, lika 
arbetssätt samt studiero och ökad närvaro med syftet att ge alla elever en likvärdig och trygg utbildning. Vi 
kommer att ha fortsatt inriktning, även nästkommande läsår 21/22, gällande ledning och stimulans dvs att öka 
skolans tillgänglighet för alla elever, utifrån ovanstående fokusområden, detta för att minska behovet av 
individuella extra anpassningar och ev. känsla av exkludering. Under tidigare läsår 20/21 har vi haft som mål 
att öka tillgängligheten för alla elever tex genom en flexibel möblering, gemensam lektionsstruktur, olika 
hjälpmedel i klassrummen för att öka och säkerställa en likvärdig utbildning. Vi har fortbildat skolans 
pedagoger genom regelbundna föreläsningar av elevhälsans personal. Vi har lyckats med det till stor del, vi ser 
att det finns en del kvar som vi vill genomföra nästa läsår och som vi tror kommer att öka tillgängligheten ännu 
mer samt öka elevernas måluppfyllelse. 

Vi kommer också att ha som mål att öka vårt hälsofrämjande arbete genom att ha fokus på tydlighet och 
struktur via ett likvärdigt arbetssätt hos pedagogerna, med förväntan att det kommer ge eleverna en ökad 
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studiero, en större förutsägbarhet, en större likvärdig miljö och en strävan efter att alla elever ska ges lika 
förutsättningar för sitt lärande och för sin kunskapsinhämtning. 
Under förra läsåret 20/21 skapades en närvaroplan med frånvarotrappa, både för pedagoger och för elever. 
Med vår närvaroplan kommer vi att ha tydliga rutiner, arbeta effektivt och mer strukturerat, detta riktade 
arbete förväntas ge positiva resultat, till exempelvis en höjd måluppfyllelse hos eleverna och fler som når en 
yrkesexamen. 
 
Ett annat utvecklingsområde som vi har uppmärksammat är APL. Vårt mål för 21/22 är att alla elever ska känna 
sig trygga och uppleva en tillitsfull arbetsmiljö på sin praktikplats. Eleverna ska ges största möjliga 
förutsättningar för att lära och utvecklas under sin APL. Vi kommer därför att ha som mål under 21/22, att 
yrkeslärare har ett större fokus på att öka samverkan gällande APL och att skolans GG-lärare har fokus på att i 
större utsträckning rikta sin undervisning mot APL, med hjälp av ämnesövergripande arbeten. Denna 
samverkan och samarbete förväntas ge goda resultat samt att det ämnesövergripande arbetet förhoppningsvis 
ökar elevernas studiemotivation eftersom de ges en tydligare helhetsbild över utbildningen. Vi kommer också 
att fortsätta samverka med olika företag och branscher som hör till våra program för att kunna fortsätta våra 
goda samarbeten ute på APL platserna. 
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6. Grundfakta 

Om Praktiska 

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

Praktiska Gymnasiet Täby 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 Täby 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 

El-programmet  El-teknik och El-data 21+15 19+13 17+5 

Handel och administration  11 16 17 

Hotell och turism  3 11 2 

Hantverksprogrammet Hår och makeupstylist 4 10 10 

 
Naturbrukprogrammet  

Hund och häst 10 10 6 

 

Socioekonomisk bakgrund*  

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 41% 37% 39% 

2020/2021 35% 41% 34% 

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

Personal på skolan 

Det är fyra GG-lärare på skolan och alla är behöriga. Nio yrkeslärare, två är behöriga. Resten går på Stockholms 
universitet och läser in pedagogik för att bli behöriga yrkeslärare.  
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EHT: en specialpedagog 100%, en kurator 60%, en skolsköterska 30% och en syv 20%.    

En skolvärdinna 75% och en IT-ansvarig 40%.  

Organisation och arbetsformer   

Ledningen består av en rektor, en biträdande rektor och en arbetslagsledare. Förstelärare var också med i 
ledningsgruppen dock gick han på föräldraledighet VT-21. Rektor Maria kom tillbaka i början av oktober från 
sin föräldraledighet. Till HT-21 kommer vi att ha två förstelärare, en GG-lärare och en yrkeslärare.  

Arbetslagsledaren handleder nyanställda lärare i våra rutiner, lektionsplanering, våra digitala plattformar samt 
betygsättning. Arbetslagsledare har en stående tid varje måndag där alla kan besöka honom och få hjälp med 
detta.  

Förstelärare bedriver arbetet med att utveckla verksamheten i enlighet med arbetsplanen på uppdrag av 
rektor.  Förstelärare bedriver även kompetensutveckling av personalen  i samråd med rektorn.  

Lärarlaget är med i allt vi arbetar med i verksamheten.      
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatsammanställningar 

 

 



Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Täby



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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