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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2020/2021

Detta läsår har tyvärr färgats mycket av den pandemi som råder i samhället, där vi har bedrivit

fjärrundervisning delvis eller helt under stora delar av läsåret. Det har resulterat i att personal har arbetat

hemifrån i stor utsträckning, vi har inte blandat elevgrupper i onödan och alla möten i personalgruppen har

varit digitala eller i kombination digitala/fysiska. Vi har dessutom tvingats till snabba omställningar. Givetvis har

detta satt stor prägel på verksamheten och effekterna av detta har mestadels varit negativ, men vi har ändå

hanterat denna unika situation på ett bra sätt utifrån de förutsättningar vi haft och det finns flera ljusglimtar. Vi

har höjt vårt teknikkunnande avsevärt, och har nytta av det även i en tid efter pandemin, då vi har lärt oss fler

programvaror och appar som fungerar bra för våra elever, förbättrar undervisningen och synliggör lärandet.

Tiden med fjärrundervisning har även synliggjort vikten av social samvaro och både elever och personal har

känt en stor tacksamhet till skolan som mötesplats och utbyte.

Vi har också tagit några steg till i arbetet med #schysstpåjobbet, vår satsning för att förbättra kultur och

bemötande i yrkeslivet. Vi har utsett fler förändringsagenter och har blivit nominerade till Årets team av

AcadeMedia för det arbetet.

Mycket glädjande är att antalet förstahandssökanden stiger även detta läsår, vilket är en bekräftelse på att vi

erbjuder en utbildning  med god kvalitet. Det betyder att ännu fler elever som går på vår skola vill gå här och

det får så många positiva effekter och sprider sig som ringar på vattnet.

I år är första året då vi delade ut diplom till Årets AMBITION/KRAFT/GLÖD. Alla lärare fick nominera och

vinnarna utsågs av skolledarna. Detta lyfte skolavslutningen och fick den att kännas mer högtidlig. Vi känner

allihopa att det var början på en ny tradition som stärker gemenskapen och bidrar till starkare skolanknytning. I

slutet av läsåret fräschade vi även upp våra uppehållsytor i linje med vårt nya inredningskoncept.

Nu längtar vi till ett nytt läsår med mycket mer av våra vanliga rutiner och arbetssätt och att vi kan använda oss

av de lärdomar vi har dragit av detta speciella läsår. Det ska också bli roligt att äntligen få skicka iväg några av

våra elever på praktik i Spanien i vårt Erasmus-projekt som växer sig större och starkare och får djupare fäste i

vår organisation.
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell

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

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

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

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

Vår kvalitetsdefinition:

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

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen och

skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens

och undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i

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

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

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella

målen.

Våra framgångsfaktorer:

Uppdraget i fokus

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

Proaktiv uppföljning

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

förbättringsarbetet.

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

avvikelser.

Kollegial samverkan

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

verksamheten utvecklas

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

Aktiv resursfördelning

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

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

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

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

utbildningen

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

mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering

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

de upplever undervisningen utifrån läroplanen

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

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

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

resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina

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

måluppfyllelse nästa läsår.

Lokal utvecklingsorganisation

På enhetsnivå genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika processer som tillsammans

bidrar till verksamhetens kvalitet. Exempel på sådana processer är arbetet för ökad närvaro, undervisning,

elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete samt det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Fyra gånger

om året genomför rektor och personal analysseminarier där arbetet med att utveckla verksamheten analyseras

och bildar underlag till beslut om hur arbetet ska fortskrida. Eleverna görs delaktiga i arbetet genom att de flera

gånger om året får besvara olika enkäter om hur de ser på verksamheten. Resultaten av enkäterna diskuteras

sedan av mentorerna/i elevråd och klassråd.
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3. Resultatredovisning

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i läroplanen

och varje programs examensmål.

Kunskaper

Avgångselever

Som diagrammet ovan visar är andelen elever med examen 82%, vilket är en minskning från tidigare år och

även lägre än rikssnittet på 91% (90% för endast våra program). De program som sjunkit mest är HA (Handels-

och administrationsprogrammet), FT (Fordon- och transportprogrammet) samt IN (Industritekniska

programmet). Det är större andel flickor med examensbevis än pojkar. Hälften av eleverna som gick ut med ett

studiebevis är elever som tidigare gått på ett introduktionsprogram och alltså inte var behörig till

gymnasieskolans nationella program vid skolstart, eller som fått dispens i engelska och alltså ännu inte hade

uppnått godkänt betyg i engelska för årskurs nio.

5



Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för samtliga avgångselever är 13,3, vilket är en ökning från tidigare år.

En siffra som stiger år efter år, men ändå ligger under rikssnittet på 14,4. Om vi tar ut rikssnitt endast för de

gymnasieprogram som Praktiska Gymnasiet i Uppsala bedriver är den 13,1. En mer rättvis siffra att jämföra

med, och vi ser att vi då ligger över rikssnitt. De program med lägst GBP är FT (Fordons- och

transportprogrammet), VF (VVS- och fastighetsprogrammet) och EE (El- och energiprogrammet), samma

program som på riksnivå. De program med högst GBP är HV (Hantverksprogrammet), HA (Handels- och

administrationsprogrammet) och BA (Bygg- och anläggningsprogrammet). Flickorna har högre GBP än pojkarna,

en bild vi ser även på nationell nivå.

Andel elever med grundläggande behörighet till universitet/högskola är 20,5%, en siffra som är högre än året

innan (16%). Siffran för riket, i jämförelse med våra program, är 25%.

Totalt på skolan går 87% av eleverna till ett arbete, 10% går till studier och 3% gör annat efter gymnasiet.

Alternativet “Annat” kan t ex vara militärtjänstgöring, resa eller att eleverna inte vet vad de ska göra. Andelen

av eleverna som går till ett arbete har ökat från förra året. Där har vi brutit en tidigare negativ trend.

Samtliga elever

Resultatet av betygsfördelningen visas i ovanstående diagram. Det visar att betygen i år är något högre än

tidigare. Lika stor andel har fått betyget F, men större andel har fått betyget C-A. De senaste fyra åren har

betygsfördelningen sett ungefär likadan ut. På programnivå finns vissa skillnader, då framförallt HA och IN har
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bättre resultat i år än året innan. Andelen F är i år 13% och det är framförallt BA och VF som har högre andel F

än skolans snitt.

Flickorna har högre betyg än pojkarna och även lägre andel F. Flickorna har dock sänkt sina betyg i jämförelse

med förra året, medan pojkarna har höjt sina betyg.

Resultaten i Engelska 5 har förbättrats avsevärt jämfört med tidigare år. Betygssnittet i Engelska 5 är 13,0.

Jämför vi med riket med ett betygssnitt på 12,6 i Engelska 5, för motsvarande gymnasieprogram, ligger vi

högre. Betygssnittet i grundskolan för våra elever är 12,6 så flera elever har höjt sina betyg i engelska. Vi kan

konstatera att vi lyckas bra i Engelska 5.

I Matematik 1 har andelen F ökat mycket, från 22% förra året till 34% detta läsår. Betygssnittet i Matematik 1 är

7,7 och förra året var det 8,5, alltså även det en försämring. Även i jämförelse med riket på 11,3 är skolans snitt

lägre. Elevernas betyg från grundskolan har ett snitt på 10,8, så elevernas snittbetyg i matematik har sjunkit.

Förra året var elevernas betygssnitt från grundskolan 10,4, alltså lägre, men då lyckades vi bättre.

I Svenska 1 har andelen F sjunkit, från 21% förra året till 13% i år. Betygssnittet i Svenska 1 är 10,4, vilket är en

höjning från förra året på 9,5. Rikets snitt är 12,0 på samma gymnasieprogram, vi ligger alltså lägre men verkar

vara på uppgång. Ingångsvärdet, alltså elevernas betygssnitt från grundskolan i svenska, är 11,6 så vi har inte

förädlat det värdet.

I Svenska som andraspråk 1 har andelen F sjunkit, från 47% förra året till 29% i år. I jämförelse med riket (3,5%)

är det ett väldigt dåligt resultat. Betygssnittet i kursen är 8,2 och samma siffra för riket är 11,1. Förra året var

snittet 5,7 så det har höjts en hel del. Elevernas betyg från grundskolan detta läsår är 11,2. Trots att siffrorna

detta läsår ser bättre ut jämfört med tidigare, så lyckas vi inte med kursen då vi fortfarande ligger långt under

riket.

På Gymnasiearbetet har vi 100% måluppfyllelse, vilket är väldigt positivt.

Detta läsår genomfördes inga nationella prov pga rådande pandemi.

Elever på introduktionsprogram
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Vi ser att andelen F för elever på IM har sjunkit jämfört med förra året. Detta gäller både på IMY och IMV. Vi

har alltså en större andel betyg i spannet E-A. På IMY har andelen C-A ökat från förra året medan andel C-A är i

stort sett lika på IMV. På IMV har andelen A minskat från förra året.

Vi har fem elever på introduktionsprogrammet Programinriktat val (IMV) detta läsår. Av dessa läser fyra

matematik grund och en engelska grund. Ingen av dessa elever når målen med utbildningen. Ingen klarar det

grundskolebetyg som behövs för att bli behöriga till det nationella programmet.

I början av läsåret hade vi 10 elever på Yrkesintroduktion (IMY) som gick sitt tredje år på skolan. Av dessa blev

en elev behörig och gick över till det nationella programmet. Övriga nio hade målet att bli anställningsbara och

samtliga hade en anställning efter studenten. 100% måluppfyllelse på IMY år tre. Detta kan jämföras med

resultatet för läsåret 2020 då 80% av eleverna som lämnade skolan och ett IM-program efter tre år nådde

målen med utbildningen.

I åk 2 hade vi åtta elever på IMY. Tre av dessa hade målet att bli behöriga till det nationella programmet, vilket

samtliga blev. Övriga fem når även de sina mål för året. 100% måluppfyllelse på IMY åk 2.

På IMY åk 1 har vi nio elever och samtliga har målet att bli anställningsbara inom 3 år. Sex av dessa bedöms

vara på väg mot det målet och klarar därmed målen för detta läsår. Tre elever når inte målen. Ingen av dessa

tre elever kommer fortsätta på IMY på Praktiska nästa läsår. Ca 62% måluppfyllelse på IMY åk 1.

Normer och värden

Diagrammet nedan visar att 88% av eleverna är helt trygga på skolan och att den siffran har ökat de senaste

åren. Även andelen av de som inte alls känner sig trygga har minskat. Eleverna upplever också att de behandlar

varandra på ett bra sätt, 78%. Den siffran har också ökat de senaste åren. Samma positiva trend ser vi på frågan

om studiero, där 79% upplever god studiero och endast 3% upplever dålig studiero. Upplevelsegraden av att

personalen ingriper om någon blir illa behandlad har även den stigit de senaste åren och är nu uppe på 81%.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Undervisningstiden fördelas relativt jämnt över kurserna. APL är förlagt mestadels i åk 2 och åk 3, men några

program har kortare period av APL redan i åk 1. Lärarna är uppdelade i två lärarlag där de i stor utsträckning

undervisar samma elever för att enklare kunna samverka kring elever och samarbeta i olika kurser. Elevernas

utveckling följs upp en gång i månaden i en sk elevavstämning där undervisande lärare tillsammans diskuterar

hur de kan utforma sin undervisning för att på bästa sätt nå eleverna och få dem att utvecklas. Varje år skrivs

en elevhälsoplan, där arbetet med värdegrundsfrågor synliggörs och dokumenteras. Fokus på de pedagogiska

mötena i år har varit bedömning och betygsättning, där alla lärare har gått en kurs från Karlstads Universitet

som förstelärarna har organiserat och genomfört. Ett annat stort fokus i år var utbildning om fjärrundervisning,

där vi har jobbat tillsammans för att utveckla den under ledning av förstelärare. Vi har också deltagit i och

dragit lärdomar från huvudmannens utbildningsinsats om tillgängliga lärmiljöer.

En stor förändring gällande organisation har genomförts, då skolans undervisningsgrupper i

gymnasiegemensamma kurser i åk 1 har ökats från fyra till fem. Vi förändrade också yrkesdagarna för

programmen BA och EE för att få en jämnare fördelning av lektionstid under veckan för gg-lärare.

Utvärdering av undervisningen

Utifrån elevenkäten får vi elevernas upplevelse av hur undervisningen har fungerat. Medelvärdet på en

tiogradig skala är 8,2 på frågan om eleverna får stöd och hjälp, 8,1 på frågan om de får utmaningar, 8,0 på

frågan om lärarna är kunniga och varierar undervisningen. Även elevernas svar på undervisningsutvärderingen

visar att eleverna anser att de uppmuntras till att lära sig mer och att lärarna förklarar på ett sätt som gör att

eleverna vet hur de kan göra för att bli ännu bättre.

Ser vi istället till betygsresultaten framkommer delvis en annan bild. I svenska har vi lägre andel F och högre

betygssnitt än tidigare år, vilket är positivt. Lärarnas analys av det är att de har jobbat med att skapa tillgängliga

lärmiljöer (även digitala sådana), att det har varit lättare att skapa goda relationer pga mindre

undervisningsgrupper, att de har haft lyckade samarbeten med mentorer och yrkeslärare och att muntliga

avstämningar har underlättats pga mindre undervisningsgrupper. Dessutom har elevernas närvaro varit bättre.

För att bli ännu bättre lyfter lärarna utvecklingsområden kring mer samarbeten med mentorer, EHT,

yrkeslärare och framförallt ämneskollegor kring utarbetande av bra/smarta uppgifter och sambedömning. Ett

förslag om att arbeta mer med restdagar/fördjupningsdagar har också inkommit.
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I svenska som andraspråk har vi inte lyckats, även om statistiken visar att det har gått bättre i år jämfört med

förra året, men vi ligger alldeles för lågt i måluppfyllelse. En förklaring är elevernas stora frånvaro.

I engelska lyckas vi bra sett ur perspektivet måluppfyllelse. Vi har sänkt andelen F och höjt betygssnittet.

Framgångsfaktorer som lärarna ser är mindre undervisningsgrupper som skapar möjlighet till mer hjälp till

varje elev, mer utrymme för muntlig avstämning samt lättare att bygga relationer.

I matematik talar siffrorna sitt tydliga språk, vi har alldeles för låg måluppfyllelse. Andelen elever som inte

klarar första kursen i matematik är skyhög, 34%. Utvecklingsområden enligt lärarna är nytt läromedel, mer

problemlösning, gruppuppgifter och fler matematiska samtal. De ser gärna tätare samarbeten med yrkeslärare

för att kunna göra matematikundervisningen mer yrkesnära. Lärare identifierar distansundervisning, hög

frånvaro och gruppdynamik som parametrar som har påverkat resultaten negativt. Det finns också brister i att

anpassa undervisningen och skapa en tillgänglig lärmiljö.

I det stora hela bedriver skolan lektioner där studieron är god, det upplever både elever och lärare. Under året

har vi arbetat med frågor kring lärmiljö, men det arbetet måste fortsätta. Vi har många elever som uppvisar

svårigheter i skolmiljön där vi behöver bli bättre på att bemöta dem där de befinner sig i sin

kunskapsinhämtning och skapa en undervisning som är tillgänglig även för dessa elever.

Vi kan konstatera att distansundervisningen inte var bra för våra elevers resultat, även om vi lyckades få

eleverna att klara kurserna så är de flesta lärares bedömning att fler hade nått längre med vanlig undervisning.

Vi vet sedan tidigare att våra elever är i stort behov av interaktiv undervisning och kan inte lämnas att på egen

hand ta till sig ett stoff och att det finns ett stort behov av en tydlig struktur. Flera yrkeslärare har under året

kämpat med fler teoretiska moment än tidigare år pga en hel del fjärrundervisning där de praktiska momenten

har varit svåra att genomföra.

Många gg-lärare och yrkeslärare samarbetar för att göra de mer teoretiska kurserna yrkesnära, vilket tidigare år

har varit organiserat på skolnivå. Flera av lärarna skriver i sina analyser av undervisningen att de vill se mer

samarbeten på detta sätt, men även mer samarbeten med mentorer, ämneskollegor och EHT.

Skolan undervisar om värdegrund på flera olika sätt. Lärare ger eleverna inflytande och tillfällen för delaktighet

i undervisningen. De får lära sig diskutera och lyssna på olika perspektiv. De får lära sig att framföra sina åsikter

och vikten av samarbete. I flera kurser ingår moment om mänskliga rättigheter och hur vi tillsammans skapar

en hållbar planet.

Slutsatser

Vi behöver arbeta ännu mer med tillgänglig lärmiljö för alla elever och bli ännu bättre på att dela erfarenheter

kring extra anpassningar. Vi behöver också arbeta med hur lärare kan planera för en interaktiv undervisning

som utgår från elevens tidigare kunskapsnivå. Det märks att vikten av samarbete är förankrad hos alla och att

alla ser fördelar med det, men att vi ännu inte har hittat helt rätt i hur samarbetet ska se ut och organiseras på

bästa sätt.

Vi har stora utmaningar med att få våra elever att lyckas i matematik. Vi har de senaste åren haft fokus på det,

men dessvärre utan större framgångar. Vi behöver göra en djupare analys för att förstå detta. På

organisationsnivå är lärartätheten väldigt hög, resurser finns i form av nytt läromedel och material och schemat

är förlagt 60 min utspritt på tre dagar enligt lärares önskemål. En parameter är närvaro, vilken är hög, men inte

högre på lektionerna i matematik än övriga ämnen. En annan är studiero. Studieron har varit bra i tre av fem

grupper i matematik. Vi behöver arbeta på ett annat sätt med undervisningen i matematik.
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Den stora omorganisationen vi gjorde inför detta läsår med att utöka gg-grupperna i åk 1 från fyra till fem är

svårt att utvärdera vilka effekter det fick då det är många parametrar att ta hänsyn till. En snabb analys är att vi

gjorde bättre resultat i svenska och engelska med den förändringen och lärarna framhåller att de minskade

undervisningsgrupperna skapar mer tid för varje elev. Dock har minskade undervisningsgrupper inte gett någon

förbättring av resultaten i matematik, men kanske hade det gått ännu sämre i matematik med större

undervisningsgrupper.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Praktiska gymnasiet Uppsala bedriver två introduktionsprogram; Yrkesintroduktion (IMY) och Programinriktat

val (IMV). Båda dessa introduktionsprogram är organiserade så att eleverna läser integrerat med det nationella

programmet. En elev på ett Introduktionsprogram har sin klasstillhörighet på det nationella programmet.

Skolan erbjuder undervisning i två grundskoleämnen; matematik och engelska. Enstaka undantag som innebär

undervisning i andra ämnen kan förekomma i enskilda fall. Elever på IMV läser alla kurser tillsammans med

eleverna på det nationella programmet med undantag för engelska på grundskolenivå. Undervisning i

grundskolans engelska sker i en undervisningsgrupp för alla de elever som läser detta grundskoleämne.

Undervisningen i matematik grund sker däremot tillsammans med undervisningen i Matematik 1a men

IM-eleverna har ett extrapass i matematik utöver detta. Elever på IM erbjuds ca tre timmars undervisning per

vecka i engelska grund och ca 4 timmar i matematik. I de särskilda grupperna för IM-elever är lärartätheten stor

och elevantalet i gruppen ligger mellan 4-10 elever. Undervisning i grundskoleämnen sker i en blandad grupp

där elever från olika program läser tillsammans. Detta gör att dessa lektioner schemaläggs på

schemapositioner då ingen annan undervisning för årskursen pågår. Detta är nödvändigt för att möjliggöra att

elever på IM kan delta i undervisningen i grundskoleämnen och de gymnasiekurser eleven ska läsa. Elever på

IMV har APL i samma utsträckning som elever på det nationella programmet. Elever på IMY kan ha samma

mängd eller mer APL än eleverna på det nationella programmet. På IMY kan även praktik förekomma. Praktik

skiljer sig från APL då APL alltid är kopplad till en eller flera kurser inom gymnasieskolan, medan praktik inte

kopplas till kurser.

Placering av elever på IMV och IMY har med start inför detta läsår hanterats helt av skolan själv. Tidigare har

endast placeringen till IMY hanterats på detta sätt. Placeringen sker nu genom att elever kallas till möten eller

intervjuer på skolan under våren och ett urval görs sedan utifrån elevernas förutsättningar betygsmässigt, deras

önskemål och skolans möjlighet att tillgodose dessa. Vi har även inför detta läsår valt att avsätta ett visst antal

platser, istället för att som tidigare endast ta emot IM-elever i mån av plats. Detta har varit en förutsättning för

att kunna göra placeringen så som beskrivs ovan. Tanken med detta nya sätt att hantera placeringen av

IM-elever är att vi vill ge dessa utbildningsplatser till elever som verkligen är intresserade av yrket. Vi har

tidigare år sett att många IM-elever inte alls har ett intresse för den bransch de utbildar sig till och då blir det

inte så framgångsrikt att gå på IM då detta innebär mycket praktik eller APL. Vi ville detta år testa ett annat sätt

att ta in elever. Elever på IMV som inte blir behöriga under sitt första år erbjuds plats på IMY där de kan välja

att ha målet att bli behöriga eller målet att bli anställningsbara.

Biträdande rektor är programansvarig för IM-programmen. Alla elever som går på IMV har vid två tillfällen per

termin fått muntlig gruppvis information av biträdande rektor om vad det innebär att gå på IMV.

Vårdnadshavare har informerats via ett informationsbrev och vid utvecklingssamtal. Elever som går på IMY har

kallats till planeringsmöte innan eller i samband med skolstart där vårdnadshavare deltar. Vid detta möte görs

en individuell studieplan och mål för utbildningen sätts. Den individuella studieplanen följs sedan upp och

utvärderas och revideras vid behov, vid minst fyra tillfällen under läsåret. Den första utvärderingen sker alltid

inom sex veckor efter skolstart. Biträdande rektor ansvarar för dessa möten och mentor deltar tillsammans
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med elev och vårdnadshavare. Detta innebär att elever på IMY har mer stöd/ett utökat mentorskap, jämfört

med elever på de nationella programmen.

Utvärdering av introduktionsprogram

Vi har fortsatt mycket låg måluppfyllelse på IMV. I år testade vi att låta elever som läser matematik grund, läsa

tillsammans med klassen som läser Matematik 1a. Detta var ett önskemål från lärarna i matematik och vi

trodde att de skulle fungera bra då matematik grund och Matematik 1a är väldigt lika varandra. IMV elever

hade utöver dessa lektioner en egen matematiklektion där fokuset var på matematik grund. Förhoppningen var

att IMV eleverna skulle nå målen både för matematik grund och Matematik 1a. Resultaten i matematik visar att

detta sätt att  organisera inte gjorde att elever klarar matematiken bättre än tidigare år. Dock ser lärarna andra

positiva effekter av organiseringen. Det har varit bra för eleverna att ha samma schema som sin klass och mer

tid ihop med klassen. Det har varit bra för elevernas känsla av tillhörighet.

Av de elever som gått på något av våra IM-program under sina tre år på skolan och blivit behöriga och därmed

går ut från ett nationellt program, så har ingen av årets avgångselever klarat en examen. Samtliga dessa elever

saknar godkända betyg i kursen Matematik 1a eller Engelska 5. Det tar tid för eleverna att bli behöriga och då

hinner de inte läsa in gymnasiekurserna. Om fler elever skulle klara sin grundskolekurs på ett år så skulle

chanserna att, under kommande två år, klara gymnasiekursen öka betydligt. En analys av detta resultat som

lärarna gör är att en elev som kämpat med till exempel matematik hela grundskolan och sedan fortsätter

kämpa med detta ämne ett  eller två år på gymnasiet, helt enkelt inte orkar kämpa mer och därför inte klarar

gymnasiekursen. Det är troligt att det kommer att ta mer tid än ett år att klara gymnasiekursen för elever som

har så svårt för ett ämne och därför hinner eleverna helt enkelt inte med den kursen. Ett fjärde år skulle

behövas för dessa elever men intresset för det hos eleven är lågt. De tycker att det blir enklare att komplettera

för en examen på KOMVUX senare.

Elever som går IMY går det betydlig bättre för än elever på IMV. De elever som avslutar sitt tredje år på IMY hos

oss når alla sina mål med utbildningen. De elever som haft målet att bli anställningsbara har jobb efter

studenten.

Att hantera all placering av IM-elever på egen hand och med intentionen att nå de elever som verkligen vill

utbilda sig inom våra branscher har varit relativt lyckat. Av de elever vi träffade i våras som sedan fick en

placering hos oss har tre elever inte nått målen och kommer inte fortsätta hos oss. Övriga sex elever bedömer

vi har hamnat helt rätt och därmed kan antagningsprocessen sägas vara lyckad. Vi upplever att det blir en

mycket bättre matchning av elever på detta sätt jämfört med när vi får elever placerade hos oss via

gymnasieantagningen i augusti. Att arbeta på detta sätt tar mycket tid under senare delen av våren så

vinsten/nyttan av att göra på detta sätt behöver därför noga värderas. I dagsläget bedömer vi att det är väl

investerad tid. Vi får i högre utsträckning elever som vet vad de kommer kunna få och inte få i sin utbildning

och elever som är intresserade av yrket. Realistiska förväntningar på vad utbildningen kan ge och intresse för

yrket tror vi är viktiga framgångsfaktorer för eleverna. Ytterligare en viktig aspekt är att dessa elever ofta

behöver mycket stöd, trygghet och goda relationer till vuxna på skolan. Att få träffas redan under våren i lugn

och ro och påbörja arbetet med tillitsfulla relationer är en viktig framgångsfaktor. Just denna elevgrupp

behöver och mår bra av den trygghet och förutsägbarhet som detta ger. De är då väl rustade och motiverade

för att börja sin utbildning hos oss i augusti då de redan i juni kunnat påbörja sin skolanknytning och dessutom

varit på skolan ytterligare en gång i augusti innan skolstart.

Vi har blivit mycket bättre på att utfärda rätt dokument när elever slutar på ett IM-program. Tydliga

genomgångar av juridiken kring detta från Kvalitets- och utvecklingsansvarig har hjälpt oss att ge eleverna det

intyg de ska ha samt att dessa är korrekt utformade. Arbetet med IM-elevernas studieplaner har förbättrats

men det fortsätter att förekomma felaktigheter under året. Dessa upptäcks dock och rättas till allteftersom.
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Arbetet med att kontrollera IM-elevernas studieplaner göras av både mentor, biträdande rektor och

administratör för att säkerställa att dessa stämmer.

Slutsatser

Vi har en organisation som fungerar väl när det kommer till att göra elever anställningsbara men sämre när det

kommer till göra elever behöriga.

Vi kommer fortsätta organisera så att elever på IMV läser matematik grund ihop med klassen när de läser

Matematik 1a men kanske behöver vi erbjuda mycket mer lektionstid i matematik utöver dessa lektioner. Om vi

fortsätter att erbjuda lovskola så borde detta kanske vara obligatoriskt för elever på IMV i deras

grundskoleämne. Vi behöver se över hela IMV. Mer tid och fokus behöver läggas på grundskoleämnet. Vi ser

över nyttan och möjligheten att ha särskilda möten i matematik där ett av flera fokus skulle vara resultaten och

utvecklingen för eleverna som läser matematik grund.

Arbetet med att på egen hand under våren göra placeringar av IM-elever så som vi testat detta läsår, kommer

vi fortsätta med läsåret 21/22. De elever som endast kommer läsa yrkeskurser och APL, behöver vi dock arbeta

lite annorlunda med nästa år. Vi behöver se till att de stärker sin anknytning till klassen och skolan eftersom de

är så lite tid inne på skolan. Elever på IMY behöver mycket stöttning och att lärare, EHT och skolledning arbetar

nära ihop runt eleven och med hemmet. Täta uppföljningar under hösten av elevernas studieplaner är viktigt.

Under nästa läsår kommer biträdande rektor att delta i många fler APL-besök ihop med yrkeslärare. IM-elever

som har extra praktik kommer då att prioriteras för dessa besök. Detta blir en del i att öka samarbetet mellan

skolledning och yrkeslärare på IM och att visa eleverna hur viktig praktiken är i deras utbildning.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Under läsåret har all undervisande personal gått en kurs från Karlstads universitet om bedömning och

betygsättning under ledning av förstelärare. Under höstterminen hade vi flera tillfällen då vi läste och

diskuterade olika texter, föreläsningar och filmer. När pandemin återigen gjorde sig påmind fick arbetet tyvärr

bli mer individuellt. Kursen var bra på många sätt och alla uppger att den gav en del att tänka på eller

bekräftade redan funnen kunskap. Den gav en del nya insikter eller perspektiv. Tyvärr uteblev de nationella

proven, men lärarna har använt bedömningsstöd och/eller diskuterat bedömning kring deras egna

konstruerade uppgifter i matematik, svenska och engelska. 78% av lärarna uppger i en liten undersökning att de

sambedömer för att göra likvärdiga och rättvisa bedömningar. I arbetsplanen hade vi fler aktiviteter

inplanerade kring detta område, men tyvärr var vi tvungna att lägga mer fokus på digital undervisning än vad vi

hade tänkt.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

22% av lärarna uppger att de ger eleverna information om framgångar och utvecklingsbehov nästan varje

lektion och 50% gör det efter varje arbetsområde. 28% ger återkoppling en gång per termin. De flesta lärare

använder sig av ett brett underlag vid betygsättning. Elevenkäten visar att 69% av eleverna anser att de får bra
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information om hur det går för dem i kursen och 22% tycker att det får okej information. 70% av eleverna vet

hur bedömningar görs och hur betyg sätts. 75% anser att läraren låter eleverna visa vad de kan på flera olika

sätt och den bilden delas av lärarna som har med skriftligt, muntligt och praktiskt arbete i sina bedömningar.

Två gånger per läsår får elev och vårdnadshavare en samlad bild av kunskapsutvecklingen i ett sk

utvecklingssamtal som hålls av mentor.

Slutsatser

Ett fokusområde i år har varit bedömning och betygssättning utifrån att vi förra året noterade vissa brister. I och

med utbildningen uppger alla lärare att de känner sig tryggare med bedömning, när de har fått diskutera och

reflekterat i grupp. Men nästan alla lärare vill ha ännu mer tid för fortsatta och fördjupade diskussioner.

Speciellt planering av undervisning som ger bra och effektiva underlag inför betygssättning. När vi jämför

skolans betygssnitt med riket ligger vi ofta lägre. En förklaring, av flera, på varför det är så kan vara att vi tolkar

kunskapskraven i relation till det centrala innehållet på ett annat sätt. Därför behöver vi arbeta mer med detta

område även fortsättningsvis och arbeta mer konkret.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor/SYV, kurator på 50%, skolsköterska på 50%  och

specialpedagog på 100% samt vid vissa tillfällen skolläkare och skolpsykolog. Skolläkare och skolpsykolog deltar

i arbetet med elevhälsoplanen och finns som stöd i särskilt svåra frågor eller stöd i områden där vi har stora

behov. Vi har en heltidsanställd studiehandledare/elevstödjare som även arbetar som elevassistent och finns

tillgänglig bland eleverna under och mellan lektioner. Elevhälsoteamet träffas två gånger i veckan. Ett av dessa

möten ägnas åt det främjande och förebyggande arbetet och det andra mötet ägnas åt det åtgärdandet

arbetet.

I början av höstterminen analyserar EHT de screeningar och kartläggningar som genomförts i ett antal kurser.

Utifrån resultaten där planeras och organiseras sedan stöd och insatser, både på grupp- och individnivå. När

resultatet från elevenkäten och LoV-enkäten kommer analyserar EHT dessa utifrån ett elevhälsoperspektiv för

att planera fokusområden och insatser inför resterande läsår och året efter.

Lärarna kommunicerar med elevhälsoteamet på flera olika sätt. Vi har under detta år haft målkonferenser där

skolledningen och EHT  träffat mentorerna på varje program var tredje vecka för genomgång av alla elevers

resultat och närvaro. Här har mentorerna kunnat ta upp oro kring elever och detta har sedan blivit ett ärende

till nästföljande elevhälsomöte. Andra vägar in till EHT är via mejl eller genom samtal. När lärare eller mentor

anmält ett elevärende till EHT fattar EHT vid behov, beslut om att en pedagogisk kartläggning ska göras. Denna

genomförs av specialpedagogen i samråd med undervisande lärare. Kartläggningen ligger till grund för rektors

beslut om särskilt stöd. Mentor kollar sina elevers frånvaro en gång i veckan, och tar kontakt med elev eller

vårdnadshavare vid behov. Efter samtal och orosmöten med vårdnadshavare och frånvaron fortsätter, gör

kurator på skolan en frånvaroutredning och tar fram förslag till åtgärder.

Elevhälsans arbete utvärderas av eleverna  genom LoV-enkäten och elevenkäten under året samt av personalen

och EHT-teamet i slutet av läsåret. I år organiserar vi utvärderingen med personalen på ett nytt sätt. Vi testar

att dela upp personalen i fem grupper med en representant från EHT-teamet i varje grupp. Utvärderingen av

elevhälsoarbetet, EHTs arbete och samarbete EHT/lärare utvärderas muntligt i dessa grupper och sammanställs
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sedan av EHT. Tidigare år har lärarna gjort utvärderingen skriftligt i grupper utan EHTs medverkan och teamet

har gjort en egen utvärdering.

Under året har elevhälsoarbetet varit ett fokusområde. Målet har varit att elevhälsoteamet ska vara mer

tillgängligt och involverade i verksamheten samt att elevhälsa är hela skolan och inte bara teamet. För att nå

målen har vi under läsåret haft klassmöten där rektor, biträdande rektor och representant för elevhälsan träffat

alla undervisande lärare kring en klass eller ett program för att diskutera nuläge, behov och nya arbetssätt.

Fokus har varit gruppnivå. Vi har haft målkonferenser där mentorer träffat skolledning var tredje vecka och gått

igenom hur det går för eleverna i alla kurser. Kurator har haft i uppdrag att följa upp och stödja mentorer i

arbetet med frånvaro. Vi hade planerat att ha temaveckor kring hälsa, men detta kunde inte genomföras enligt

planen på grund av pandemin. Inte heller de aktiviteter som fanns planerade i värdegrundsarbetet

#schysstpåjobbet kunde genomförs så som det var tänkt men var en del av fokusområdet.

Under detta läsår har vi varit tvungna att bedriva stor del av vår undervisning via fjärr. Detta har inneburit

många nya utmaningar och svårigheter för eleverna. Olika insatser har gjorts för att motverka

fjärrundervisingens negativa effekter. Specialpedagogen har haft kvällspass som stöd för elever som varit i

behov av mer tid eller extra hjälp. I det flesta grupper i Svenska 1, Matematik 1a och Engelska 5 har det funnits

två personal på varje lektion för att kunna skapa mindre grupper. Alla elever på IMV och IMY samt alla elever

med åtgärdsprogram har erbjudits att komma in till skolan istället för att ha fjärrundervisning. Under

fjärrundervisingen har elevhälsan haft extra täta avstämningar med lärare och mentorer för att fånga upp

elever som inte klarar denna form av undervisning så bra.

Mentorer har ansvar för elevens hela skolsituation och tar inför målkonferenserna reda på hur det går för deras

elever i alla kurser genom funktionen elevavstämning. Här fångas även problematisk frånvaro upp men mentor

har i uppdrag att kontrollera elevernas frånvaro en gång i veckan och att höra av sig till elever och

vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Närvaron är i det närmaste konstant de senaste tre åren. Intressant är dock att ingen försämring eller

förbättring skett trots att stora delar av läsåret genomförts via fjärrundervisning. Det betyder alltså att

fjärrundervisningen inte påverkat elevernas närvaro medan många andra resultat antas till viss del bero på

fjärrundervisningen.

I år har kurator under hösten haft ett riktat uppdrag att stödja mentorerna i arbetet med frånvaro som en del

av årets fokusområde inom elevhälsoarbetet. Detta arbete föll inte väl ut. Det har uppenbarligen inte ökat vår

totala närvaro och mentorerna upplevde inte detta arbete som hjälpsamt. Vid utvärderingen framgick att det

finns en bristande likvärdighet i hur mentorer arbetar med att följa upp frånvaro. Det finns tydliga rutiner för

hur ofta mentor ska kontrollera detta och vad mentor ska göra vid frånvaro. Flera mentorer gör inte detta så
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ofta som det är tänkt och agerar inte enligt instruktion vid frånvaro. Vanligt är även att mentorer missar att

kontakta vårdnadshavare och bara hör av sig till eleven vid frånvaro. Det finns även mentorer som gör mer än

att följa rutinen en gång i veckan. Flera mentorer skickar sms direkt under eller efter en lektion där eleven inte

varit närvarande.

Klassmöten är en mötesform som var tänkt att stödja arbetet med att elevhälsan skulle bli en del av hela skolan

och att alla tillsammans skulle arbeta mer främjande och förebyggande. I utvärderingarna framkom att de

flesta tycker att tanken med möten var god men att det inte fungerade så bra i praktiken. Syftet blev oklart och

blandades ihop med målkonferenserna. Det var svårt att få ihop bra grupper med relevant personal och det var

svårt att föra diskussioner på rätt nivå. Vi kan inte se att denna insats har lett till ökad måluppfyllelse för

eleverna.

Målkonferensera har varit mycket uppskattade av lärarna medan elevhälsan inte är riktigt lika positiv. Lärarna

tycker att det är bra forum som hjälper dem att ha struktur på sitt mentorsarbete och dessa möten på så vis

leder till ökad måluppfyllelse.

Extra anpassningar och särskilt stöd: De flesta tycker att arbetet och rutiner kring särskilt stöd fungerar bra.

Dock finns en olikhet när lärare delar ut en kursvarning, vilket försvårar arbetet om beslut kring utredning om

särskilt stöd behöver göras. Däremot råder det en viss förvirring kring extra anpassningar. Kunskapen om dessa

är väldigt olika i kollegiet. Under året har alla lärare deltagit i en utbildning om tillgänglig lärmiljö men det

verkar som att några fortfarande känner sig osäkra på detta. Det finns en önskan om ett tydligare samarbete

och hjälp av kollegor och EHT med hur lärare kan arbeta med både lärmiljö  och extra anpassningar.

Vi har under året haft en elevresurs anställd. Detta har varit mycket uppskattat av både elever och lärare. Dock

är det svårt att säga om det har lett till ökad måluppfyllelse generellt. Vi vet att det varit avgörande för några

enstaka individer, men då kanske mest genom funktionen som studiehandledare.

Elevhälsans arbete har bidragit till ökad trygghet på skolan. 88% av eleverna känner sig trygga jämfört med 80%

förra läsåret. Även arbetsron har ökat från 66% till 79%. Vi har efter att vi identifierade behov satt in
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elevresurser för att skapa trygghet och lugn på vissa lektioner. Detta läsår har vi haft fler undervisningsgrupper

vilket lett att varje grupp har varit lite mindre. Detta tror vi kan ha bidragit till ökad studiero. Vi ser detta läsår

att skillnaden mellan upplevelse av trygghet mellan flickor och pojkar har jämnats ut betydligt jämfört med året

innan. Studiero är ett område som vi bör prioritera enligt LoV-enkäten eftersom denna fråga är väldigt viktig för

eleverna. Även om resultaten för studiero ökat de senaste tre åren så är det viktigt att arbetet med detta

fortsätter och ständigt är ett aktuellt ämne där lärare och elevhälsa behöver samarbeta. Detsamma gäller

arbetet med att skapa trygghet. Här måste målet vara 100% och vi kan inte endast vara nöjda med att

tryggheten ökar från år till år.

Slutsatser

Arbetet med närvaro måste prioriteras och vi behöver hitta nya sätt att arbeta. Både organisering och struktur

kring uppföljning behöver ses över och tydliggöras. Nya mötesformer som stödjer struktur och fokuserar på

andra närvarofrämjande faktorer behövs. Likvärdigheten i arbete med närvaro måste bli bättre. Rutiner som

finns behöver förtydligas och upprepas ofta och skolledning och elevhälsa behöver följa upp att mentorer följer

rutinerna. Nästa läsår kommer vi att starta arbetet med ökad närvaro utifrån de kunskaper vi fått genom

Närvarolyftet. En del i detta arbete kommer vara att identifiera hinder för lärande och närvaro, och tillsammans

arbeta för att minska dessa hinder. Ett fokus kommer vara arbetet med att skapa goda relationer till eleverna.

Vi kommer tydliggöra vilket synsätt eller tankestil, som ska vara den rådande på skolan. Under nästa läsår inleds

arbetssättet med MUD (måluppfyllelsedokument). Detta kommer bli ett forum för både uppföljning och

kollegialt samarbete kring relationer, tillgänglig lärmiljö och anpassningar. Klasskonferens på det sätt vi haft

detta år kommer inte att fortsätta. MUD kommer ersätta flera möten och många olika processer kommer

kunna samlas under MUD. Organiseringen av elevresursen behöver ses över och uppdraget tydliggöras.

Elevhälsoteam och lärare behöver fortsätta och vidareutveckla samarbetet kring både närvaro, studiemiljö,

anpassningar och trygghet och studiero. Måluppfyllelsen mätt i andel examen har minskat mycket i år samtidigt

som tryggheten och studieron ökat.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Rektor har under året, precis som tidigare år, delegerat arbetet med att anskaffa APL-platser till yrkeslärarna.

Kvaliteten på APL-platserna säkerställs genom kontinuerliga besök av yrkeslärarna. På grund av pandemin har

dessa besök varit färre än normalt och många besök har därför ersatts av telefonsamtal. Yrkeslärarna

dokumenterar elevernas utveckling genom trepartssamtal och genom det digitala verktyget LoopMe. Med

utgångspunkt i dessa  kan lärarna säkerställa en god kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet. All bedömning

av elevernas kunskaper och utveckling på de delar av kurser som görs på APL sker i samtal och samråd med

handledaren. Alla handledare uppmuntras att gå handledarutbildningen. Under förra läsåret började några av

handledarna att använda LoopMe. Vi hade hoppats att fler skulle ha kommit igång med detta under nuvarande

läsår men det har inte skett någon större utveckling här. Ett fokusområde för läsåret har varit bedömning och

betygsättning och där har en aktivitet varit att komma igång med veckorapporter/ loggböcker och

besöksjournaler via LoopMe. Rektor och yrkeslärare kommer tillsammans överens om vilka kurser eller delar av

kurser som är lämpliga att genomföra på APL. Arbetet med APL utvärderas vid läsårsslut programvis av

yrkeslärare tillsammans med skolledning i mötesform. I år hade vi dessa utvärderingssamtal med två program i

taget med syftet att lärarna ska få höra hur andra upplever arbetet med APL, hur andra arbetar och hanterar
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olika utmaningar kring APL. Varje program anordnar två gånger per läsår ett programråd där företagare,

branschorganisationer, politiker, fackförbund och elever bjuds in.

Utvärdering av APL

Detta läsår har pandemin försvårat arbetet med APL. I många branscher har det varit svårare att få tag på

platser. Det har gjort det svårare för elever att hitta en plats där de verkligen trivs och mycket svårare att kunna

byta plats vid behov. Med denna bakgrund har vi lyckats väldigt väl med att få ut elever på APL. Totalt har 81%

av eleverna som borde haft APL under läsåret haft det. Förra läsåret låg den siffran på 87% så en viss

försämring har skett. Några program har lyckats bättre än andra. Det handlar mycket om hur olika branscher

har påverkats av pandemin, men även om ett program har APL i åk 1 eller inte. Generellt är det svårare att få ut

elever på APL i åk 1. Detta beror på att elever i åk 1 är mer oroliga och rädda och därmed inte vill eller till och

med vägrar ha APL. Vissa branscher vill inte gärna ta emot elever som går i åk 1. Här finns en viss ojämlikhet

mellan programmen i hur tillåtande lärarna är inför att en elev inte har APL. Vissa visar tydligt att det inte är ett

alternativ att inte ha APL och jobbar istället mycket med att stärka eleven att våga gå ut på APL och med att

matcha eleven med en passande plats och handledare. Andra låter eleverna vänta och inte ha APL just då.

Oftast blir det lättare till åk 2 att förmå dessa elever att ha APL. De är då mer trygga med sitt yrkeskunnande

och i sig själva. BAHUS har inte APL i åk 1 men har ändå lägst andel elever som haft APL under året. Endast 50%

har haft APL. VFVVS ligger näst lägst med 62% som haft APL. Dessa båda program är de program som uppvisar

en tydlig försämring jämfört med förra årets resultat. Övriga program ligger ungefär på samma resultat. Lärarna

på BAHUS och VFVVS menar att detta beror på att byggbranschen drabbats hårt av pandemin och att många

inräknade jobb ligger och väntar på att starta men att dessa jobb skjuts upp på framtiden på grund av den

osäkerhet som pandemin skapat. Goda förhoppningar finns på att detta kommer vända och att det då kommer

bli lättare att hitta APL-platser. Även om övriga program visar ungefär likvärdiga resultat som förra året så

uppger många yrkeslärare att det har varit svårare att få tag på APL-platser i år med hänvisning till pandemin.
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Andelen elever som är nöjda med och känner sig trygga på sin APL-plats fortsätter att öka. Detsamma gäller för

elevens upplevelse av handledaren. På dessa frågor till eleverna har resultatet ökat tre år i rad. Yrkeslärarna

arbetar tydligt med förberedelser av elever inför APL och de tycker att de har blivit bättre på att matcha elev

med handledare/arbetsplats, vilket tros påverka trivsel och trygghet. På programråden lyfts Skolverkets

handledarutbildning och flera handledare har gått denna. Yrkeslärarna uppger att de överlag tycker att

trepartssamtalen fungerar bra. I år har det dock varit svårare att få till dessa och ibland har de behövs ersättas

av telefonsamtal eller möten på länk. Det ser också olika ut på olika program. Vissa program har mycket högt

antal besök men träffar sällan handledaren vid dessa besök. Då kan endast en bedömning av elevens trivsel

göras. Andra gör färre besök men ser alltid till att sitta ner en stund med både elev och handledare.

Detta läsår har varit de andra året med APL-verktyget LoopMe. Förra året var målet att alla yrkeslärare skulle

börja använda funktionen med besöksjournaler samt att fler handledare skulle börja använda verktyget.

Besöksjournaler via LoopMe har inte fungerat så väl. Endast ett fåtal lärare använder detta verktyg så som det

är tänkt. De uppger att de glömmer göra loopar och att de inte gjort så många besök på grund av pandemin.

Endast ett fåtal har då valt att loopa de telefonsamtal som fått ersätta besöken. Elevers veckorapporter eller

loggbok via LoopMe fungerar väldigt olika. Här saknas likvärdighet då olika program och lärare ställer olika

tydliga krav på att denna funktion ska användas. Många uppger att de får mycket bra information via LoopMe

och att detta tillsammans med trepartssamtalen ger en god grund för bedömning av elevers kunskaper. Andra

upplever att de behöver komplettera mycket med valideringar när eleven är tillbaka inne på skolan. Det har

inte fungerat att få handledare att använda LoopMe. Tekniken har inte hållit för detta i de fall några har försökt.

Det är för mycket strul med appen och dess funktioner. Andra menar att ett problem är att alla skolor har olika

appar för handledaren och det gör att handledare inte orkar sätta sig in i alla dessa system. Gemensamt för alla

yrkeslärare är dock att de anser att det skulle öka kvaliteten på bedömningen och vara till stor hjälp om

handledare använde LoopMe. Alla är överens om att det skulle vara ett mycket bra sätt att arbeta med och

säkerställa kvalitetet på APL om både elever, lärare och handledare använder appens funktioner så som de är

tänkta att användas.

Programråden fungerar lite olika väl. Gemensamt är att det är mycket svårt att få företagare att delta. Det har

varit lite bättre när detta har skett via länk, och det kanske är något att fortsätta med, i alla fall som ett

komplement. Att företagen har svårt att prioritera att delta på programråd är ett problem och det är olyckligt

då samarbetet mellan bransch och skola är så viktigt.

Att utvärdera arbetet med APL i form av möten ihop med skolledningen, upplever lärarna som mycket positivt.

De tycker att det är värdefullt att få sitta ner och diskutera resultat, utmaningar och möjliga förändringar. Att

som vi testade i år, få göra detta ihop med ett annat program har varit givande enligt lärarna. De har kunnat

tipsa varandra och fått lite nya infallsvinklar på olika frågor. På det viset blir utvärderingen även ett tillfälle för

kollegialt utbyte och lärande.

Slutsatser
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Många delar kring APL är svåra att utvärdera detta läsår på grund av pandemin. Det som dock går att

konstatera är att vi behöver skapa en större likvärdighet mellan programmen och lärarna när det kommer till

hur vi hanterar elever som inte vill ha APL. Här behöver vi ha ett gemensamt förhållningssätt. Även när det

kommer till användandet av LoopMe behöver likvärdigheten ses över. Både hur lärare ska använda verktyget

och hur eleven förväntas använda det. Eftersom alla är överens om att detta verktyg har stor potential och

verkligen kan underlätta arbetet och bidra till en rättvis och säkrare bedömning av appen, så behöver vi se till

att alla använder det fullt ut. Det behöver bli tydligt att alla lärare måste använda besöksjournalen. Att få

handledare att använda appen är svårare men absolut något vi ska fortsätta jobba med.

Eftersom vi har elever som inte vågar gå ut på APL, som är osäkra och därmed otrygga inför den delen av sin

utbildning, så måste vi kanske se över hur vi kan hjälpa dem med detta. Förberedelser inne på skolan ihop med

SYV kan vara en del. Fler studiebesök kan vara ett annat.

Trots detta annorlunda år så har vi lyckats väl med att få tag på APL-platser. Det visar på ett stort engagemang

från våra lärare och många har ett bra arbetssätt med att anskaffa platser. Att eleverna trivs och känner sig

trygga på sin APL visar att vi är bra på att förbereda dem både i yrkeskunnandet och i det sociala färdigheter

som behövs.

För att visa på vikten av en välfungerande APL samt för att visa intresse och seriositet inför företagen, kommer

biträdande rektor att genomföra besök nästa läsår. I och med dessa kan även uppföljning av hur lärarna

använder LoopMe och hur de arbetar med bedömning, ske på ett enkelt sätt.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

På Praktiska Gymnasiet Uppsala finns en studie- och yrkesvägledare (SYV) på 20%. Skolan har en SYV-plan som

beskriver vad som görs under året och av vem. Individuell studie- och yrkesvägledning genomförs av SYV och

den generella studie- och yrkesvägledningen genomförs framförallt av SYV och yrkeslärare men även annan

personal finns med i det arbetet. SYV ingår i elevhälsoteamet och deltar i EHT-möten varje vecka.

Samverkan SYV/lärare sker framför allt i arbetet med att förbereda elever för APL samt i det fortsatta arbetet

att få elever att lyckas på sin APL. Skolan har ett samarbete med arbetsförmedlingen där EHT, SYV och mentor

kan ta hjälp av arbetsförmedlingen för att få APL att fungera för elever med särskilda behov samt att hjälpa

elever med särskilda behov ut i arbetslivet efter avslutat skolgång.

SYV genomför gruppvägledning med samtliga elever i åk 1 innan de går ut på APL för första gången. Syftet med

dessa vägledningssamtal är att göra elever mer förberedda och trygga, så att de har större chans att lyckas på

sin APL. Yrkesläraren förbereder eleven inför APL kring andra frågor som mer är kopplade till yrkeskunskaper

och branschens olika villkor och förutsättningar. Ett visst samarbete finns här mellan yrkeslärare och SYV, när

det kommer till elever som skolan bedömer kommer ha svårt att lyckas på sin APL.

Generell studie- och yrkesvägledningen genomförs av SYV i alla årskurser klassvis, men med olika fokus. I åk 1

handlar det mycket om information och kunskap om hur gymnasiet fungerar och individuella val. I åk 2 handlar

det också mycket om individuella val, valkompetens och om olika utbildningsvägar efter gymnasiet. I åk 3 är

fokus kring examen och vägar vidare efter gymnasiet. Skolan har ett digitalt SYV-klassrum som är en plattform

där eleverna kan hitta information och få tips och ideer kring allt som har med studie- och yrkesvägledning att

göra. Nytt för i år är att SYV redan i åk 1 pratar mycket mer om yrkeshögskola och alla de möjligheter som finns

inom denna utbildningsform. Syftet är att visa för eleverna att högskola och universitet inte är enda sättet att

plugga vidare. Genom att eleverna tidigt får upp ögonen för YH-utbildningar breddas deras bild av vad
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gymnasieutbildningen kan leda till samt att de får en förståelse av hur bred deras yrkesutbildningen faktiskt är.

Även i åk 2 har YH-utbildningar lyfts mer tydligt detta läsår.

Individuell studie- och yrkesvägledning genomförs vid behov av både SYV och lärare. SYV ansvarar för att

genomföra samtal med elever som är osäkra på sitt val av utbildning, hjälper till att byta utbildningsväg och

informerar och hanterar sommargymnasiet. Alla elever erbjuds möjlighet till individuella samtal och hjälp att

hitta och söka utbildningar efter gymnasiet.

SYV på skolan har ett nära samarbete med kommunens aktivitetsansvar. Elever som är osäkra på om de vill

fortsätta gymnasiet vägleds tillsammans av skolans SYV och SYV på Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Arbetet med studie- och yrkesvägledning utvärderas  av personal i samband med att arbetsplanen utvärderas.

En specifik fråga om studie- och yrkesvägledning finns med i elevenkäten, men resultatet av studie- och

yrkesvägledning kan även utläsas i en del andra frågor som eleverna svarar på i enkäten.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Andelen elever som tycker att de kan få stöd i sina val har ökat. Nytt för i år att vi arbetar lite annorlunda med

information kring individuella val och vägar vidare efter gymnasiet. Redan i årskurs 1 pratar vi om

yrkeshögskola och visar på vad som krävs där. Intresset för att plugga vidare har ökat under senare år, både när

det handlar om universitet och högskolestudier och studier på yrkeshögskola. Att tidigt under

gymnasieutbildningen lyfta möjligheter med yrkeshögskola kan vara en del i detta. Många elever har ingen

aning om att denna utbildningsform finns och de blir förvånade över hur mycket utbildningar de är behöriga till

även utan den grundläggande högskolebehörigheten. Vi har tyckt att det är viktigt att lyfta YH-utbildningar och

visa eleverna att på många av dessa är den särskilda behörigheten deras yrkeskurser. Vi vill med detta visa dem

att deras yrkesval är brett och ger många karriärmöjligheter i framtiden. Det är även viktigt att eleverna får syn

på att de kurser som krävs för grundläggande behörighet inte behöver vara det klokaste valet för just dem, då

YH-utbildningar ofta har andra kurser som krav. Antalet individuella samtal med syv kring att studera vidare har

ökat detta läsår jämfört med tidigare år. Detta tror vi är en effekt av hur vi informerar om eftergymnasiala

studier tidigt i elevernas utbildning.

På grund av pandemin har många delar av SYV-planen inte kunnat genomföras så som det varit tänkt.

Yrkesläraren har inte haft samma möjligheter att åka på studiebesök och det har varit svårt att bjuda in

representanter från branschen till skolan. Pandemin kan också vara en förklaring till att fler elever vill plugga

vidare.
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Slutsatser

Information kring vägar vidare och individuella val fungerar väl och bör fortsätta på samma sätt nästa läsår. Att

tidigt lyfta YH-utbildningar verkar vara både positivt och framgångsrikt och det vill vi fortsätta att göra.

Gruppvägledning med årskurs 1 inför deras första APL ska fortsätta som hittills då detta är ett bra komplement

till de förberedelser som yrkeslärare gör.

Vi behöver bli ännu bättre på att lyfta in branscherna i skolan. Både genom att oftare bjuda in

branschrepresentanter men även genom fler studiebesök. Om detta blir möjligt med tanke på pandemin, nästa

läsår, så är det viktigt att tidigt i åk 1 få till inspirerande studiebesök som hjälper eleverna att förstå vad de

utbildar sig till. För att synliggöra vilken profession som ansvarar för och genomför vilka delar behöver

SYV-planen göras känd och gås igenom vid läsårsstart.

5. Sammanfattning och fokus framöver

Sammanfattningsvis finns det mycket som skolan har lyckats bra med detta läsår. Det finns en trygg och stabil

grund att stå på. Några områden sticker dock ut i denna rapport, områden där vi behöver lägga mer fokus för

att bli ännu bättre för att våra elever ska lyckas i högre utsträckning. Skolans måluppfyllelse i matematik är

alldeles för låg, vilket det tyvärr har varit under flera år. De senaste åren har vi gjort förändringar i tron om att

det skulle leda till ett förbättringsarbete, men tyvärr är resultaten långt ifrån uppsatta mål. Vi behöver

analysera detta mer på djupet för att till nästa läsårsstart ge eleverna bättre förutsättningar att lyckas.

Skolans elevunderlag kräver att vi arbetar intensivt med tillgänglig undervisning för alla, där språket är en

bidragande faktor till att lyckas. Vi har fler elever med språkstörning, många elever med svenska som

andraspråk och elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Vi behöver arbeta mer konkret för att nå

dessa elever t ex genom att bedriva interaktiv undervisning som utgår från tidigare kunskapsnivå och använda

oss av ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Vi har under året arbetat med bedömning och betygssättning, men pga av pandemin blev det arbetet inte lika

djupgående och lärorikt som vi hade tänkt oss. Fler lärare uppger att de vill arbeta ännu mer med detta

nästkommande läsår för att bli bättre på planering av undervisning som ger bra och effektiva underlag för

betygsättning. Skolans betygssnitt ligger under riket och en förklaring kan vara tolkningar av kunskapskrav i

förhållande till centralt innehåll.

Skolan har hög frånvaro så detta måste vara ett fokus framöver. Vi behöver öka likvärdigheten genom att arbeta

tillsammans. Vi behöver undanröja hinder för närvaro och arbeta ännu mer med att bygga relationer till elever.

Snabb och tidigt uppföljning vid frånvaro är också det en viktig parameter och att elevhälsoteamet tillsammans

med lärarna analyserar skolans närvarofrämjande arbetssätt.

APL är en viktig och stor del av skolans utbildning och måste därför vara av hög kvalitet. Vi behöver arbeta ännu

mer med kommunikationen mellan elev/handledare/skola och göra detta genom den interaktiva appen

LoopMe. Här kan vi förbättra våra rutiner med närvaro och besöksjournal samt koppla på våra handledare i

större utsträckning för att få ännu mer underlag inför betygssättning. Skolan har bra APL-platser och ett gott

samarbete med handledare, men vi står inför några utmaningar såsom att ge elever som av olika anledningar

inte lyckas med APL en bra utbildning. Där tror vi på gemensamt förhållningssätt över alla program.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Uppsala 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 Uppsala

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 10 8 6

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 7 4 3

El-och energiprogrammet Elteknik 23 19 12

Fordon-och transportprogrammet Personbil 7 5 4

Fordon-och transportprogrammet Karosseri och lackering 4 2 0

Handel-och administrationsprogrammet Handel och service 14 23 23

Hantverksprogrammet Florist 6 2 4

Industritekniska programmet Svetsteknik 4 7 4

VVS-och fastighetsprogrammet VVS 9 12 5

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 2

Programinriktat val Handel och administrationsprogrammet 1

Programinriktat val Industritekniska programmet 1

Programinriktat val VVS och fastighetsprogrammet 1

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet
Husbyggnad

2 2 1

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 1
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Yrkesintroduktion Handel och administrationsprogrammet 5 2 3

Yrkesintroduktion Hantverksprogrammet Florist 1 1 2

Yrkesintroduktion Industritekniska programmet 1 2 2

Yrkesintroduktion VVS och fastighetsprogrammet 1 1

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund

2019/2020 24% 26% 31%

2020/2021 20% 36 % 26 %

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

Personal

Andelen behöriga gg-lärare är 100%. Andelen behöriga yrkeslärare är 29% och 70% har genomgått den interna

PiL-utbildningen. Skolan har specialpedagogisk kompetens, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. I

övrigt arbetar även på skolan en studie-och yrkesvägledare, elevresurs samt studiehandledare.

Organisation och arbetsformer

Skolans utvecklingsorganisation består av en ledningsgrupp med en rektor, en biträdande rektor, en

specialpedagog, två förstelärare samt en processledare. Personer ur ledningsgruppen träffar lärarna vid olika

tillfällen med olika agendor. Alla lärare är mentorer.

24



Bilagor

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



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

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

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

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

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

Andel elever med examen



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

Avgångselever - examensgrad



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

Avgångselever - GBP



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

Avgångselever - behörighet till högskola (yrkesprogram)

Programtyp (Alla)

Radetiketter
 Andel som läst yrkesprogrammet 

som är behöriga till högskola
PrVO 20,5%

PRAKTISKA 20,5%
Praktiska Uppsala 20,5%

BA 33,3%
EE 12,5%
FT 25,0%
HA 26,3%
HV 0,0%
IN 0,0%
VF 0,0%

Totalsumma 20,5%

Andel behöriga till högskola (YP)



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

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

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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

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

Betygsfördelning



Betygsfördelning



Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



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

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

Elev/kundundersökning

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

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

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

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

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning







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

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

Elev/kundundersökning (Undervisning)

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

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

Undervisningsutvärdering



Undervisningsutvärdering





Indikatorer: Attraktivitet
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