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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/21 

Jag börjar bli ganska bra på att skriva kvalitetsrapporter på läsår som jag inte varit delaktig i hela året, detta är 
min andra i rad nu. Jag kom som rektor till Praktiska Trollhättan under vårterminen 2021 och började arbeta 
här 22 januari. Jag kom in i en verksamhet där rektorsbyte tyvärr varit lite vardag och jag blev ytterligare en ny 
rektor.  

Det jag ganska snart uppmärksammade var att vi behöver skapa mer rutiner, ett bättre samarbete och en mer 
övergripande samsyn kring vad vi vill med vår undervisning, vår elevhälsa och vårt arbete överlag i skolan.  
Praktiska Trollhättan är en skola som genomgått många förändringar och rektorsbyten vilket bidragit till 
otydlighet och behovet av att på ett mer strukturerat sätt arbeta med kvaliteten. Vi behöver skapa trygghet, 
både för de som arbetar här och för våra elever och jag tror bestämt på att det börjar med våra lärare. Skolan 
har fått sig en rejäl uppfräschning med nyrenoverade lokaler och vi har ytterligare nya lokaler att vänta för 
fordon-, bygg - och el- programmen. Vi har ett lärarkollegium som är fantastiska på sina ämnen, men kanske 
inte fått tillräckligt utrymme att göra det de kan fullt ut. Min filosofi är att vi gör det här tillsammans och jag 
började med att bjuda in alla till arbetet att börja bygga det bästa yrkesgymnasiet  i Trollhättan.  

Att skapa ett samarbete kring undervisningen och en röd tråd som ska genomsyra undervisningen på varje 
program har varit ett av de stora arbeten som genomförts under ledning av våra  två förstelärare under 
vårterminen. Det ska både kännas och synas vilket program du  som elev går oavsett vilken kurs du läser. 
Utmaningarna har varit många, dels en tveksamhet mot förändringar, men också att t.ex. få ihop ett schema 
när vi är så många program och har så många olika studieplaner. Mitt mål är att gå mot en mer skolförlagd 
undervisning, med 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Först då kan vi börja skapa den trygghet och 
kvalitet som många av våra elever efterfrågar. APL behövs alltid på ett yrkesprogram, men  det är framför allt 
våra yrkeslärare som säkerställer kvaliteten på utbildningen genom det arbete som sker i skolan, exempelvis 
att förbereda dem för och följa upp det eleverna gör och lär sig på APL.  

Jag tror fullt och fast på denna skola,  jag är här för att stanna och tillsammans med personalen bygga upp ett 
bra yrkesgymnasium. Kunskapen finns, kapaciteten finns och viljan finns.  Jag ser med spänning och tillförsikt 
framåt och vad vi kan skapa tillsammans.  
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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 

Detta år har den lokala utvecklingsorganisationen på enhetsnivå varit uppbyggd med en rad olika processer 
och samverkan för att stärka arbetet kring årets fokusområden: närvaro, utveckling av undervisning, 
värdegrund och betyg och bedömning.  

Elevhälsoteamet, EHT, består av rektor, specialpedagog, kurator och skolsköterska.  Varje vecka hålls EHT-
möten där enskilda elever tas upp och diskuteras. Tillsammans med skolpsykolog och skolläkare har elevhälsan  
två gånger per år ett möte där man tillsammans diskuterar struktur på helhetsnivå såväl som enskilda 
elevärenden. Varje vecka har verksamheten klasskonferenser och där utgår man  utifrån MUD och tar upp 
elevers resultat och progression klassvis. MUD står för måluppfyllelsedokument och ska vara ett levande 
dokument där undervisande lärare arbetar med att fylla i hur eleven ligger till i sina kurser.   

En gång i veckan arbetar hela kollegiet med pedagogisk utveckling och det leds av de två förstelärare som finns 
på enheten. Förstelärarna ingår i en ledningsgrupp tillsammans med rektor och har planeringsmöte en gång i 
veckan. 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. Detta arbete utgår också 
från de olika resultat man får genom elevenkäter som genomförs. Elevenkäterna är ett bra analysverktyg  där 
eleverna får vara delaktiga med tankar och åsikter om verksamheten.  
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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   

 

Andelen elever med examen har detta år sjunkit från 81% till 77% och året innan där det var 90%, vi har alltså 
en nedåtgående kurva och det behöver vi arbeta med för att vända. En stor anledning i år är pandemin och 
svårigheter med distansundervisning i framförallt praktiska ämnen, men även en bristande struktur och 
samsyn kring lärandet på skolan är bidragande faktorer. Återkommande rektors- och lärarbyten är också en 
bidragande orsak, då de elever som slutat hos oss nu har varit utsatta för många förändringar under sin skoltid.  

 

Totalt sett ökar vi vår GBP, även på de flesta program och det är mycket på grund av att många fler av eleverna 
vill läsa vidare. De lägger stort fokus på att klara de kurser som de behöver för att eventuellt kunna läsa vidare. 
Mycket har stabiliserat sig också, tex på hantverksprogrammet.  Där har det innan varit lite osäkert med lärare 
och svårt att få tag på lärare i yrkesämnen, men nu har vi en kompetent och engagerad lärare där som leder 
sina elever framåt i alla yrkesämnen. Naturligtvis är vårt mål i första hand att nå upp till rikssnittet, vilket vi inte 
ser som omöjligt med de kommande strukturförändringarna som är planerade.  

Andel elever med grundläggande behörighet – avgångselever 2021 
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Detta läsår blev totalt 34,6% av avgångseleverna behöriga till högskola och universitet. Dock är det skillnader 
mellan programmen vilket framgår av tabellen nedan. 

FT 
 

100% 

NB 
 

42,9% 

HA 
 

37,5% 

BF 
 

33,3% 

HV 
 

0 

VO 
 

0 

 

Glädjande nog kan vi konstatera att 19 elever av 39 har fått jobb och några fler hade sommarjobb.  

 

 

Samtliga elever  

 
 

Vi ligger kvar på ungefär samma nivå när det gäller fördelningen av betyg A-F. Vi behöver även här arbeta med 
en samsyn och struktur på vår undervisning, men också säkerställa mer att arbetet med extra anpassningar 
fungerar bättre för att eleverna ska få det stöd de behöver.  

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. 
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Elever på introduktionsprogram 

 

Detta år togs ett beslut att ta in 20 elever på yrkesintroduktion, IMY, istället för 10 elever som det varit innan, 
tyvärr har vi inte lyckats organisera eller resurstilldela IM på det sätt som hade varit önskvärt, vilket också 
framgår av resultaten. Arbetet med IM kommer därför att vara ett prioriterat utvecklingsområde kommande 
läsår. Satsningen på svenska som andraspråk och svenska har gett ett gott resultat, men ett fortsatt arbete 
med matematik behövs.  

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 
 

 

Eleverna på Praktiska Trollhättan trivs i hög grad på skolan. Hela 89%  av eleverna svarar att de trivs på skolan 
(elevenkäten, januari 2021). Även resultatet för elevernas syn på om de behandlar varandra väl på skolan har 
förbättrats. Från  52 till 61 % sedan föregående läsår. Ombyggnad och renovering tror jag är en bidragande 
faktor för trivsel, men också det ledarskap många av lärarna har i klassrummen. Detta behöver implementeras 
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över hela verksamheten. 83% av eleverna känner sig trygga i skolan och det är en ökning från föregående läsår 
vilket visar att vi arbetar åt rätt håll, även att tryggheten ökar under ett pandemi år är ett gott betyg. Vi 
behöver arbeta med bemötande och hur vi behandlar varandra, även detta är ett fokusområde kommande 
läsår. 

4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

Vi har ett organiserat och strukturerat arbete för att följa upp och förbättra undervisningen, men detta kan bli 
bättre och är något som vi kommer att arbeta med kommande läsår. Tjänstefördelning, schemaläggning och 
mentorskap är delar som vi behöver arbeta med för att skapa bättre förutsättningar för en god lärmiljö och 
öka studieron. Därutöver behöver vi förbättra samsynen kring hur undervisning kan bedrivas och på vilket sätt 
den kan förbättras och varieras för att öka elevernas måluppfyllelse. 

Förhoppningsvis kommer vi nästa läsår att övergå till närundervisning i högre grad. Med elever och lärare 
fysiskt på skolan kommer arbetet med extra anpassningar och utveckling av undervisningen att underlättas. 
Att skolan nu har en stabil ledning kommer också att bidra till ett framgångsrikt arbete med att utveckla 
undervisningen då förbättringsarbete kräver stabilitet och långsiktighet för att lyckas. 

Organiseringen av undervisningen har följts upp genom kollegiala möten varje måndag, då vi har arbetat med 
pedagogisk utveckling, dels genom förstelärarnas arbeten, men också genom de obligatoriska 
analysseminarierna under året. Elevens utveckling har följts upp dels genom klasskonferenser varje onsdag, 
möte med elevhälsan varje tisdag och under vårterminen lades det till möten som fokuserade på eleverna på 
introduktionsprogrammen. Samverkan har således skett i flera led genom olika aktiviteter och möten. Genom 
förstelärares arbete kring betyg, bedömning, lektionsdesign och ämnesintegrering har vi startat upp ett bra 
arbete som ska fortgå nästa läsår. Undervisningstiden har säkerställts genom att vi i schemaläggning tar stor 
hänsyn till GUT, (garanterad undervisningstid) en bättre struktur på schemaläggning behöver dock nästa läsår 
skapas, ett arbete som redan nu startats. Det goda arbetet med mentorskapet är också en stor del i att 
värdegrundsuppdraget fungerar bra och genomsyrar undervisningen, men samma där, detta arbete är väl 
tilltaget, men behöver struktureras upp och skapas en samsyn på det.  

Utvärdering av undervisningen  

Vi har helt nya lokaler med en fantastisk och genomtänkt  pedagogisk miljö. Dock uppger endast 61% av 
eleverna att de har studiero så att de kan genomföra sina studier  och endast 58% trivs med sin studiemiljö. 
Detta är inga bra siffror och vi arbetar hårt för att eleverna ska få en miljö som präglas av bättre studiero. Det 
tror vi på sikt kommer att göra skillnad tillsammans med det arbete som pågår för att skapa en samsyn kring 
hur vi i skolan arbetar med att skapa en god studiemiljö. Att året också präglats av Covid19 spelar självklart in i 
upplevelsen av trygghet och studiero. Många elever har ingen bra arbetsplats hemma och har svårt att 
genomföra sina studier pga det. Framgångsfaktorer har detta läsår varit dels att vi delade upp SVE och SVA, 
vilket medförde en högre måluppfyllelse i dessa ämnen. Vi har också arbetat under vårterminen med en 
studiehandledare i somaliska, vilket gav mycket gott resultat. Det digitala arbetet har också blivit mycket 
bättre och detta är något som vi kommer ha stor nytta av i framtiden, även om man inte arbetar på distans. En 
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stor styrka på skolan är de som arbetar här och deras stora vilja att hjälpa eleven. Mycket fokus läggs också på 
att varje undervisande lärare ska få en bättre helhet i sin tjänst och arbeta med det som den är bra på. 

Arbetet med extra anpassningar har varit ett väl strukturerat arbete med stöd från elevhälsan, men även här 
har arbetet försvårats av att en stor del av undervisningen detta läsår skett på distans. Uppmuntran och 
variation av undervisning efterfrågas enligt resultatet av elevenkäten och även detta tror jag passar in i det 
mer strukturerade arbete kring undervisning som vi kommer att arbeta med nästa läsår. Samverkan mellan 
yrkeslärare och GG - lärare har saknats, delvis på grund av många rektorsbyten på kort tid, där man har fått 
“börja om” hela tiden. Det har också saknats en samsyn i kollegiet kring hur undervisningen ska bedrivas.  
Detta förbättringsarbete har tillsammans med våra förstelärare redan startat och kommer fortsättas under 
nästa läsår. Samarbetet med kollegiet och att tillsammans sitta ner och diskutera undervisningen har också 
gett mycket goda resultat och är ett fortsatt fokusområde framöver.  

Slutsatser 

Till nästa läsår planerar vi för ett förstärkt elevhälsoarbete med stort fokus på specialpedagogiskt stöd till 
lärare och elever. Det mer uppstrukturerade arbetet med elevhälsan ska ge oss på skolan en chans att 
snabbare lyfta de elever som behöver extra stöd och på så sätt kunna förbättra deras möjligheter att klara sina 
studier. I denna process ska också undervisande lärare vara väl involverad och tillsammans med rektor och 
elevhälsan få stöd i hur man bäst arbetar med elever i behov av stöd. 

 Klasskonferenser byter namn till MUD - möten och stort fokus läggs på de elever som behöver extra 
anpassningar. Även pedagogisk utveckling i form av fallbeskrivningar ska specialpedagog och lärare arbeta 
med.  

Vårt värdegrundsarbete kommer till stor del att fokusera på bemötande, både mot elever och mot varandra i 
kollegiet. Detta tillsammans med förstelärarnas arbete med samsyn kring undervisning och APL kommer skapa 
en bättre struktur och då också trygghet för eleven. Fokus läggs på matematik genom arbetet med 
yrkesmatematik och ett bättre samarbete mellan lärare inom Matematik 1a1 och grundskolematematik. 
Arbetet med att dela upp svenska och svenska som andraspråk fortsätter då det gett goda resultat. Även vår 
studiehandledare som anställdes under vårterminen kommer fortsätta med sitt arbete.  Att bjuda in och vara 
delaktiga i alla processer är också en struktur vi behöver arbeta på, vi gör detta tillsammans och vi ska hjälpa 
varandra. En stor styrka på skolan är de som arbetar här och deras stora vilja att hjälpa eleven. Mycket fokus 
läggs också på att varje undervisande lärare ska få en bättre helhet i sin tjänst och arbeta med det som den är 
bra på. 

 

Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

Detta läsår kan vi konstatera att vi haft en för dålig struktur för och otillräckliga rutiner för arbetet med IM-
programmet vilket inneburit svårigheter för både oss och eleverna. Under vårterminen lades det in extra 
mötestid en gång i månaden med berörda lärare, mentorer och specialpedagog för att försöka hitta en bättre 
struktur kring upplägget av dessa elevers utbildning, detta föll väl ut och det blev en bättre samlad bild den 
sista tiden. Utifrån dessa möten anpassades undervisningen, elevernas utveckling följdes upp och en bättre 
samsyn skapades. Även en SYV anställdes för att lägga fokus just på dessa elevers fortsatta skolgång. 
Underhöstterminen anpassade man matematikundervisningen och delade upp den på olika lärare, vilket 
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innebar att fler elever lyckades bli godkända i grundskolematematik. Men även där behöver vi fortsätta arbeta 
med en tydligare struktur.  

Utvärdering av introduktionsprogram 

Tyvärr har vi utifrån betygsfördelningen på introduktionsprogrammen sett att eleverna inte lyckats uppnå sina 
mål i den utsträckning som vi önskat. Efter vissa justeringar av IM-utbildningarnas upplägg har det fungerat 
bättre, exempelvis att dela upp matematiken på två grupper,  och följa upp varje elevs studieplaner och 
progression i månadsmöten tillsammans med specialpedagog, mentorer och administratör. Till nästa läsår 
behöver introduktionen av IM-eleverna bli bättre, både för IMV och för IMY, om vi tar emot elever på båda 
inriktningarna. Vi har redan skapat en plan för hur vi ska arbeta mer strukturerat med uppstarten för att på så 
sätt skapa bättre förutsättningar för våra IM-elever att nå målen i deras respektive studieplaner.   

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 

Läsåret 20-21 startade med 20 st IMY elever och vid läsårets slut var 16 st kvar, de 4 som inte var kvar blev 
utskrivna pga obefintlig närvaro under hela höstterminen 2020. Att det togs in 20 elever istället för vanliga 10 
på IMY har varit svårt att resursfördela och strukturen hade behövts se över. Eftersom vi inte har kvar IMY 
elever till nästa läsår har inga planer för dessa satts. Däremot finns det nu ett tydligt arbete kring IMV eleverna 
där strukturen från EHT byggts upp, vi har behöriga lärare som ska undervisa dessa elever i grundskoleämnen 
och en mer tydlig uppstart där vi snabbt skapar oss en bild av vad de har med sig för kunskaper. Att vara IMV 
elev och tillhöra en klass är också en klar fördel i detta arbete. 

 

Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Arbetet med att kvalitetssäkra bedömning och betygsättning har detta året varit ett fokusområde tillsammans 
med ämnesintegrerat arbete. Sambedömning och samarbete med andra skolor var ett av målen, men pga 
pandemin har det varit svårt att genomföra. Både bedömning och betygssättning i skolan och på APL plats 
måste få mera fokus nästa år och vi behöver säkerställa en mer likvärdighet där. Det saknas också rutiner och 
arbete kring betygsättning, något som  efterfrågas och behöver implementeras. Alla lärare har gått Skolverkets 
kurs i betyg och bedömning och vissa informella samarbeten kring bedömning har skett. 

Utvärdering av bedömning och betygsättning  

 Den fortlöpande informationen till elever kring deras framgångar och utvecklingsbehov sker främst genom 
muntlig feedback, men också genom SchoolSoft, kursmatriser och kommentarer i Classroom. Eftersom mycket 
av undervisningen detta läsår varit fjärrundervisning, så har det varit av stor vikt att vi arbetat med Classroom 
på ett bra sätt. Arbetet med olika metoder för betygssättning har tyvärr fått stå tillbaka dels på grund av 
pandemin, men också att andra fokusområden fått ta lite mer plats detta läsår. En av förstelärarna har arbetat 
med just bedömning och betygssättning, men återigen har arbetet inte fått tillräckligt med fokus. De olika 
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metoder som använts är Skolverkets bedömningsstöd och att lärare reflekterat tillsammans kring olika 
bedömningsfrågor.  Vid utvecklingssamtal har sedan elevernas kunskapsutveckling förmedlats till 
vårdnadshavare via kursmatriser på Schoolsoft, men även via ett gemensamt dokument där eleven fått 
utvärdera sig själv och sitt skolarbete.  

Slutsatser  

Arbetet med bedömning och betygssättning behöver struktureras upp inför nästa läsår och framförallt 
behöver och efterfrågar lärare stöd i sin bedömning. Vi har även detta läsår en för hög andel F som till viss del 
kan förklaras av fjärrundervisningen, men också på att många lärare skulle behöva stöd i hur man arbetar med 
extra anpassningar. Framförallt behövs ett intensifierat arbete kring matematik och en tydlig struktur kring hur 
vi ska hjälpa eleverna framåt, ett arbete som redan påbörjats under våren. Vi arbetar också med en tydlig röd 
tråd kring ämnesöverskridande projekt som ska ge alla lärare en större samsyn i sin undervisning och lättare 
att stötta varandra i betygsättning. 

Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsoteamet består av specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor. Skolpsykolog deltar i EHT:s 
arbete vid ett par tillfällen per år och vid behov. Skolläkare deltar vid ett par tillfällen per år. Möte sker en gång 
i veckan med fokus på hur elever i behov av stöd ska kunna få hjälp. Även klasskonferenser genomförs en gång 
i veckan tillsammans med lärare, dessa är både på individ - och gruppnivå. Elevhälsans arbete har varit ett 
fokusområde under läsåret och  strukturen kring det utredande och åtgärdande arbetet har under vårterminen 
tagit fart genom att vi tillsammans utarbetat nya rutiner. Dessa utvärderas på elevhälsomöten och justeras 
efter behov.  Även arbetet med samverkan med övrig personal börjar komma igång, detta också pga nya 
rutiner som skapats.  

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Skolan besitter idag en mycket bra och bred kompetens inom elevhälsan och det motsvarar elevernas behov 
väl. Hela elevhälsan har arbetat mycket med att stötta elever i deras utveckling, även om arbetet hittills varit 
mer arbeta åtgärdande än förebyggande och hälsofrämjande vilket är målsättningen. Därför behöver vi 
framöver skapa en tydligare arbetsbeskrivning för varje funktion i elevhälsan, ett arbete som har påbörjats 
under våren. Förutom en tydligare struktur behöver återkoppling till mentorer och lärare bli bättre.  

Slutsatser  

Nästa läsår behöver vi fortsätta arbeta med rutiner och struktur. Vår specialpedagog är väldigt drivande i det 
arbetet. Vi behöver se över arbetsrutiner och arbetsuppgifter med och skapa en tydlighet i vem som gör vad. 
Vi ska följa och driva arbetet med MUD (elevuppföljelsedokument) inom EHT och använda det i förebyggande 
syfte. Viktigt är också att få med alla delar av elevhälsan på gemensamma möten och konferenser. Fokus 
kommande läsår kommer att ligga på att skapa goda processer som verkar främjande och förebyggande. Detta 
görs framförallt med tydligare rutiner och ett mer involverat EHT.  

 

Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 
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Arbetet med att anskaffa och kvalitetssäkra APL - platser har till stor del delegerats till berörda yrkeslärare. 
Arbetet har fortgått som innan eftersom det alltid gjorts på detta sätt. Kvalitén på APL- platser och handledare 
har ändå varit ett stort fokus från alla yrkeslärare. Pandemin har gjort att många platser försvunnit och på så 
sätt har man fått ta något annat för att eleven ska få möjlighet att komma ut. Det kan innebära att eleven har 
arbetat i skolan istället eller varit på en APL plats som inte har exakt den inriktningen man läser. En frisörelev 
som hamnat i en butik som säljer hårvård är ett exempel. De flesta handledare går handledarutbildningen och 
på så sätt kvalitetssäkras handledarna. Även APL besök och trepartssamtal gör så att man har en bra överblick 
på handledare och deras sätt att arbeta med eleven. Man ser också att en handledare som gått 
handledarutbildningen ser mer positivt på arbetet som handledare vilket skapar mer motivation att bidra i den 
rollen. Trepartssamtal är dock ett förbättringsområde som vi behöver arbeta mer med. Arbetsmoment som 
eleven gör säkerställs framförallt genom det digitala verktyget LoopMe som används mer och mer av 
yrkeslärare och handledare. 

Utvärdering av APL 

De flesta elever har fått en APL - plats med god kvalitet och det syns framförallt genom att eleverna trivs på 
sina arbetsplatser och många får sommarjobb eller fortsatt jobb efter examen. I enkätundersökning säger 80% 
att de trivs på sin APL plats och hela 86% känner sig trygga med sin handledare. Detta är en förbättring jämfört 
med förra året, då 70% var nöjda med sin APL plats och endast 73% var trygga med sin handledare. Pandemin 
har  gjort att vissa elever inte fått platser med en så hög kvalitet som vore önskvärt. Trepartssamtal och 
bedömning fungerar bra hos många lärare, men inte hos alla, framförallt saknas en tydligare struktur och rutin 
för hur det ska genomföras just här hos oss. LoopMe fungerar bra för att säkerställa på vilken kunskapsnivå 
eleverna klarat sina moment, men strukturen kring APL - besök och samtal behöver bli bättre. Undervisningen 
som sker i skolan behöver också struktureras upp  så att den tydligare kopplar till det arbete som eleverna gör 
på sina APL-platser. En samverkan mellan de olika lärarna är ett arbete som påbörjats och ska fortgå och drivas 
av förstelärarna under nästa läsår.  

Slutsatser 

Vår analys visar att vi behöver arbeta med att skapa en samsyn kring på dokumentationen för APL, förbättra 
trepartssamtalen och förbättra kvalitén i hur handledare arbetar med extra anpassningar på APL platsen. 
Genom en tydligare dokumentation kring vilka kunskaper eleven får med sig från APL platsen säkrar vi också 
kvalitén i vår undervisning. Det blir då tydligare för yrkesläraren vad eleven saknar på sin APL plats och 
behöver ha med i sin undervisning i skolan. Moment som genomförs på APL-platsen rapporteras in  i Loop Me 
av eleven, men visar bara vad som genomförts, men inte på vilken kunskapsnivå arbetet har utförts. Detta 
förbättringsarbete kommer att bli bättre nästa läsår då en av yrkeslärarna blir förstelärare. Närvaron på APL 
behöver också ses över och att skapa trygga arbetsplatser för eleverna, dels genom handledare, men också 
genom att vi från skolan har en tydlig struktur och samsyn på arbetet kring APL och arbetet med handledare.  

 

Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

Arbetet med studie - och yrkesvägledning har under året varit strukturerat genom en studie - och 
yrkesvägledare som arbetat på plats under den första delen av läsåret. Eleverna har själva sökt sig till studie - 
och yrkesvägledaren antingen genom sin mentor, någon från elevhälsan eller på eget bevåg. När det under 
höstterminen och en bit in på vårterminen saknades en SYV så märktes det tydligt hur stort behovet var och vi 
löste detta genom en ny SYV som främst hade kontakt med eleverna digitalt men också  var på plats vid något 
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tillfälle. Det finns en god struktur kring elevernas möte med arbetslivet och utbildningsväsendet och de bjuds, i 
den mån det går, in till skolan. Fackliga representanter från de olika yrken/branscher vi har på skolan kommer 
till skolan och eleverna får tidigt ta del av vad som krävs för att arbeta i branschen. Vid sidan av det stöd som 
ges av syv:en ger personalen eleverna en mer generell vägledning utifrån sina respektive erfarenheter. Vi har 
ett gott samarbete med Sammanhållen utbildning och vuxenutbildningen. Sammanhållen utbildning är för de 
elever som inte klarar sin yrkesexamen, utan behöver läsa upp ämnen.  

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

I dagsläget finns det en god möjlighet att alla elever får ta del av den kompetens som vår studie - och 
yrkesvägledare besitter. Arbetet med studie - och yrkesvägledning har främst skett genom samtal och digitala 
möten, men också  genom fysiska möten. Att träffa syv:en fysiskt gjorde att det senare var lättare att ta 
kontakt digitalt. Arbetet med en studie - och yrkesvägledare kom igång ganska sent på vårterminen så att 
integrera studie- och yrkesvägledningen mer i undervisningen är ett utvecklingsområde som vi behöver lyfta 
nästa läsår.  

Slutsatser 

Utifrån analys och utvärdering så visar det tydligt att vi behöver skapa en bättre struktur och involvera en 
studie - och yrkesvägledare mer i vårt arbete här på skolan, bland både elever, personal och elevhälsan. 
Eftersom det har varit svårt att få tag på en studie - och yrkesvägledare som kan vara på plats och delaktig har 
personal tagit mycket av dessa frågor och hjälpt elever i deras val. Vårt mål är att få en studie - och 
yrkesvägledare som är på plats någon dag i veckan, vilket kan kompletteras med digitala samtalsmöjligheter 
för eleven. Vi behöver också bli bättre på samverkan mellan syv och personalen så att studie- och 
yrkesvägledningen på ett mer naturligt sätt blir en del av elevernas utbildning. 

5. Sammanfattning och fokus framöver 
Slutsatsen av utvärderingen av verksamheten är att vi behöver en tydlig samsyn på vårt arbete i skolan, vi 
behöver skapa samarbeten och ett samstämmigt kollegium för att förbättra elevernas måluppfyllelse. Vi 
behöver fortsätta vårt arbete med att sätta tydliga rutiner och struktur för de flesta processerna på skolan. 
EHT behöver få arbeta med att utveckla ett arbetssätt som ger att vi tidigt snappar upp elever och deras behov 
och sedan i nästa led hur vi förmedlar information om detta till undervisande lärare eller mentor. Detta 
kommer förhoppningsvis att bidra till en högre måluppfyllelse och bättre närvaro på skolan. EHT behöver 
också strukturera upp vilka arbetsuppgifter varje person ska ha och hur den ska utföras.  

Vi behöver arbeta med vår värdegrund, hur vi till exempel bemöter våra elever oavsett om det är i 
klassrummet., på APL platsen eller i korridoren. Eleven ska ha klart för sig vad som förväntas av dem. Även 
denna struktur behöver lärare och EHT från rektor, det ska vara tydligt i alla delar vi arbetar med i 
verksamheten, hur vi ska göra och varför, personalen ska även känna sig delaktig i arbetet på skolan.  

APL behöver struktureras upp och yrkeslärarna behöver hitta ett bra samarbete kring det. Framförallt hur vi 
skaffar APL-platser, vilken kvalité de håller, trepartssamtal och hur vi bedömer elevens olika arbetsuppgifter 
och säkerställa att de möter kunskapskraven. Vi behöver också ta hand om våra handledare, göra det tydligt 
för dem vad som gäller, vad vi förväntar oss av dem och hur de ska på ett bra sätt kunna hjälpa eleven framåt i 
sin kunskapsutveckling.  

Genom större samverkan mellan lärarna planerar vi att utveckla kvaliteten i undervisningen men också när det 
gäller betyg och bedömning. På så sätt ges lärarna bättre möjligheter att hjälpa varandra med olika uppgifter 
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och att sambedöma olika uppgifter och moment. Vi ska fokusera på ämnesövergripande projekt och se till att 
all undervisning genomsyras av det program eleven läser. På detta sätt kommer också kvalitén förbättras på 
vår undervisning vilket kommer att bidra till en ökad trygghet för eleverna. Vi kommer också att arbeta för att 
arbetet med  MUD, SKA plan och analysseminarium i högre grad bildar en helhet.  

 

6. Grundfakta 

Om Praktiska 

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

Praktiska Gymnasiet Trollhättan 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 Trollhättan 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 

Bygg -och anläggningsprogrammet Husbyggnad och Måleri 13 7 3 

Fordon - och transportprogrammet Personbil 9 5 3 

Handel - och administrationsprogrammet Handel och service 10 8 13 

Barn - och fritidsprogrammet Pedagogiskt - och socialt arbete 15 5 7 

Hantverksprogrammet Frisör och barberare 8 6 1 

Vård och omsorgsprogrammet Vård och omsorg 9 11 4 

Naturbruksprogrammet Djurvård 0 1 8 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

IMY Barn - och fritidsprogrammet eller  
Handel - och administrationsprogrammet 

16 0 0 

 

Socioekonomisk bakgrund*  
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Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 64% 17% 60% 

2020/2021 59% 17% 57% 

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

Personal 

Det finns 6 stycken GG lärare på skolan och alla är behöriga. Vår engelskalärare fick sin behörighet i april 2021.  

Inom elevhälsan har vi kurator, skolsköterska, SYV och specialpedagog. Vi har även en skolläkare och 
skolpsykolog på huvudmannanivå att tillgå.  

Det finns 8 st yrkeslärare på skolan och 6 av dem är behöriga yrkeslärare, en läser just nu till yrkeslärare och en 
ska börja höstterminen 2021.   

Utöver detta har vi en elevassistent på skolan som framförallt arbetat med IMY elever. 

Organisation och arbetsformer   

I vår ledningsgrupp sitter rektor och de två förstelärarna. Det finns två lärarteam, yrkeslärare och GG - lärare. I 
administrationen sitter rektor och administratör. EHT bildar en egen arbetsgrupp.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatsammanställningar 



Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Trollhättan



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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