
KVALITETSRAPPORT

Praktiska Gymnasiet Västerås

Läsåret 2020/2021



Innehållsförteckning

1. Ledare - Rektor har ordet 2

Läsåret 2020/2021 2

2. Vårt kvalitetsarbete 3

Vår kvalitetsmodell 3

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 4

Lokal utvecklingsorganisation 4

3. Resultatredovisning (resultatkvalitet) 5

Kunskaper 5

Normer och värden 8

4. Övergripande utvärdering av verksamheten 9

Undervisning – kunskaper och värden 9

Introduktionsprogram (IM) 11

Bedömning och betygsättning 13

Elevhälsoarbete 14

Arbetsplatsförlagt lärande 17

Studie- och yrkesvägledning 19

5. Sammanfattning och fokus framöver 21

6. Grundfakta 22

Om Praktiska 22

Om Praktiska Gymnasiet Västerås 22

Bilagor 24

Bilaga: Resultatsammanställningar 24

1



1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2020/2021

Praktiska gymnasiet Västerås har även detta läsår ökade elevunderlaget med 13 stycken elever. Skolan kan inte

växa mycket mer nu då salarna ej rymmer fler elever.

Skolan är organiserad med en rektor, admin, EHT och lärare. Lärarna är uppdelade på två arbetslag. Vilket

innebär att varje arbetslag har en arbetslagsledare. Arbetslagsledare träffar rektor varannan vecka för att

förmedla och sammanfatta önskemål, beslut eller frågeställningar som varit ute på remiss.

Klassråd som har följts av elevråd som rektor genomfört    har förekommit var fjärde vecka.

Skolan har två  personalmöten i veckan. Ett verksamhetsmöte såsom tex APT. Det andra  är kollegiala

pedagogiska möten som förstelärare leder. Det sistnämnda har varit  öronmärkt för  att  gemensamt arbeta

med vad som är på agendan såsom analysseminarium rörande arbetsplanen eller förtydliga mentorsrollen,

arbete med  “Närvarolyftet- Bas” för att  öka förståelse hur viktigt det är för eleven att organisationen arbetar

agilt runt eleven. Syftet är att hitta nya pedagogiska grepp och tillsammans komma vidare i utmaningar lärare

ställs inför i sin yrkesroll för att uppnå ökad närvaro och måluppfyllelse. Boken “Lektionsdesign”  av Helena

Wallberg har hjälpt lärarna att utgå från åtta  steg när man designar sin lektion. Eleverna känner igen sig när

lärare designar sina lektioner på liknande sätt vilket har varit en framgångsfaktor.

EHT och förstelärare har fått inspiration och hämtat goda exempel från boken “Främja närvaro- att förebygga

frånvaro i skolan”  av Malin Gren Landell.

Under läsåret har elevhälsoteamet tillsammans med rektor  arbetat fram ett främjande och förebyggande

material: “Livskompassen”.  Det var tänkt att materialet skulle implementeras detta läsår men tyvärr har

pandemin och fjärr och distansstudierna “satt käppar i hjulet”.

Ytterligare ett material har arbetats fram av EHT och rektor, en handbok, för personalen om man behöver mer

information eller inte vet nästa steg att arbeta med tex frånvaron, elever med NPF- problematik eller t ex extra

anpassningar. Handboken rymmer även förslag på blanketter, rutinbeskrivningar och flödesscheman. Syftet är

att underlätta för lärare  att ha allt material, blanketter som rör eleven sammanställt på ett och samma ställe.

Examensgraden har glädjande nog detta läsår 2020-2021 ökat till 95 procent för pojkar och flickor på totalen

lokalt på Praktiska gymnasiet Västerås. I riket hamnar vi på 91 procent.  Vi ser även glädjande siffror att

pojkarna närmar sig flickor i examensgraden på Praktiska gymnasiet Västerås.

Skolan har  arbetat med att samtliga elever ska känna sig trygga  trivas här och vi ser en ökning åt rätt håll. Vi

landar detta läsår på  97 procent som trivs. De tre procentenheterna som inte trivs kan vi konstatera att de är

elever valt fel program.  Vi tror att om man som elev trivs på sin skola kommer man även uppleva högre

trygghet.
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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.
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Aktiv resursfördelning

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

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

Arbetsprocesser för uppföljning av undervisningen

● Koncerngemensam elevenkät som därefter följs upp i arbetslagen.

● Elevavstämningar  var tredje vecka där EHT lärare och mentorer deltar. Här belyses elevens / gruppens

hela situation.

● Undervisningsutvärdering två ggr per läsår.  Rektor väljer tillsammans med lärare vilka grupper som

utför utvärderingarna. Lärarna stämmer av resultatet  med eleverna.

● Lärarna lämnar betygsprognoser i slutet av vårterminen.

● Analysseminarium av resultat av fokusområden i arbetsplanen

Arbetsprocesser för uppföljning av  ökad närvaro:

● Elevavstämningar  var tredje vecka där EHT lärare och mentorer deltar. Här belyses elevens / gruppens

hela situation.

● EHT delger  lärare/mentorer frånvarostatistik för elever med mer än 20 procentenheters frånvaro.

● Mentors uppföljning av mentorselevens skolsituatiion. Mentorstid en gång per vecka. Under året har

mentorsrollen förtydligats med en beskrivning av uppdraget i samråd med mentorerna. Stora delar av

AcadeMedias mall har använts. Mentorerna  har fått ta del av en modell för strukturering och

effektivisering av tid och arbete: Schemaläggning i kalendarie av återkommande uppgifter,

dokumentationsmallar för grupp / enskild elev där uppföljningar planeras,  innehållspunkter för

mentorstiden - samlat i en modul i ClassRoom.

● EHT stämmer av två gånger per läsår frånvaron på organisationsnivå.
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● Analysseminarium av resultat av fokusområden i arbetsplanen

Övriga processer för lärarnas ökade kunskap kring undervisning och elevens måluppfyllelse

● Kursen “ Närvarolyftet Bas “ i anpassad variant för Praktiska Västerås på mötestid  ca 2ggr/m samt del

av planeringstid.

● Kollegialt lärande med grund i Wallbergs läromedel “ Lektionsdesign”

● Analysseminarium kring fokusområden i arbetsplanen

● APL - omarbetade poängplaner: Åk 1 VVS och EL  inne på skolan. APL i åk 2 och åk 3.

● Trygghetsenkäter diskuteras på klassråd och elevråd.

● Kursutvärderingar utav samtliga kurser

● EHT och förstelärare har hämtat inspiration och goda ideer från boken “Främjande Närvaro-att

förebygga frånvaro i skolan”  av Malin Gren Landell.

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

Skolans examensgrad 2019-2020 låg på totalen på 76 procent. Läsåret 2020-2021 ligger totalen på 95 procent

vilket är en högre grad än riket som 2021 ligger på 91 procent.

Pojkars examensgrad låg på 73 procent läsåret 2019-2020. Andel pojkar med yrkesexamen läsåret 2020-2021

har glädjande ökat till 93 procent. Vi kan glädjande konstatera att pojkars yrkesexamen är högre än riket som

läsår 2020- 2021 är 90 procent. Flickors examensgrad låg på 79 procent läsåret 2019- 2020. Andelen flickor

med yrkesexamen läsåret 2020- 2021 låg på 96 procent vilket är en glädjande ökning även hos flickorna.
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Examensgrad mot riket 2021 ligger på 93 procent så vi kan även här konstatera  med  glädje att examensgrad

hos flickor ligger högre än riket.

Det är glädjande att se en riktning mot mot en något liten rörelse uppåt för läsåret 2020- 2021 då GBP kommer

upp i 12,7, vilket kan jämföras mot föregående läsårs betygspoäng som låg på 12,5 (rikssnittet för yrkesprogram

låg 2019-2020 på 14,4. Rikssnitt för 2020-2021 publiceras först i december). Här kunde vi se att

Hantverksprogrammet (HV) låg på 13,6 poäng, vilket motsvarar 2019 års genomsnitt i riket. HV  ligger även

detta år kvar på nästans samma GBP, 13,5 poäng, vilket just inte är någon förändring. Det är på El- och

energiprogrammet (EE) vi kan se att betygspoängen fallit 2019-2020, till 11,2 mot rikets snitt på 12,8 poäng.

Här ser vi att GBP är på väg uppåt med 0,8 poäng i år. På VVS- och fastighetsprogrammet (VF) låg GBP på 11,3

mot rikets 12,6 2019-2020. VVS- och fastighetsprogrammet står för högsta ökningen av GBP till 12,1 läsåret

2020-2021 mot rikets 12,6 GBP, vilket innebär en ökning om nästan en hel poäng. Vi kan även konstatera att

pojkars GBP har ökat detta läsår till 11,9 poäng mot tidigare 11,1 vilket är glädjande.

● Andel med grundläggande behörighet är 19,6 procent. El- och energiprogrammet hade 23,5 procent

och Hantverksprogrammet 25,0. VVS- och fastighetsprogrammet hade tyvärr 0 procentenheter.

● Andel elever på yrkesprogram som fått anställning är 20 st inom yrket och 17 har fått jobb men inte

inom sitt yrke.
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Samtliga elever

Betygsfördelning

Vi ser tyvärr också att antal satta betyg F har ökat i ENGENG5, ENGENG6 och MATMAT 2a. Läsåret 2020-2021

var det 19 procentenheter som inte klarade ett godkänt betyg i ENGENG5. ENGENG5.  Likaså ser vi en ökning,

läsåret 2020-2021 var det 38 procentenheter som ej klarade godkänt  betyg i ENGENG6. Under läsåret

2019-2020 var samtliga elever som läste kursen ENGENG6. ENGENG6 har alltså en ökat sin andel betyg F med

38 procentenheter.

Vi vet även att Idrott och Hälsa  har en hög andel satta betyg F.

Det är glädjande att måluppfyllelsen  i SVASVA1 har höjt de  godkända betygen med 31 procentenheter.

Elever på introduktionsprogram

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.
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Normer och värden

Vi kan se att eleverna känner sig mer trygga på skolan detta läsår 2020-2021 med 84 procentenheter mot

tidigare läsår 2019-2020 som då låg på 78 procentenheter. Elevrådet genomförde under ht -20 en

trygghetsvandring på skolan där rektor och elever såg över platser på skolan där man kunde känna sig otrygg.

Kameror har satts upp i öppna uppehållande ytor. EHT har även samarbetat i högre grad med nätverk utanför

skolan såsom fältassistenter, socialtjänst och polis.  Vi är naturligtvis inte nöjda förrän alla elever känner sig

trygga på vår skola.

Skolan har fortsatt att i demokratisk ordning arbeta med ordningsregler för hur lärare-elev, elev-elev ska ha det

tillsammans. Även om inte alla varit med i på klassråd vilket vi kan förbättra (67 procentenheter av flickor och

33 procentenheter av pojkar), vilket är ett förbättringsområde. Däremot kan vi se att 93 procentenheter känner

till skolans ordningsregler mot tidigare läsår, 83 procentenheter.

I fråga om studiemiljö och trivsel har elever enligt elevrådet även läst in yttre faktorer som tex nya stolar, bord

och kameror på allmänna ytor. Här har vi under året rustat upp lektionssalar med nya bord och stolar. Under

ht-21 kommer samtliga bord och stolar vara utbytta och trivselytor har fått sig en profilhöjning. Självklart

kommer vi fortsätta med att öka trivseln. Vi kan med glädje se att 93 procentenheter är trygga på vår skola.

Dock nöjer vi oss naturligtvis inte med mindre än 100 procentenheter. Alla elever ska behandla varandra på ett

bra sätt vilket vilket har ökat läsår 2020-2021 till 78 procentenheter från tidigare läsår 2019-2020 som landade

på 67 procentenheter. Under läsåret har EHT tagit fram moduler där mentor, elev och EHT ska arbeta med

elevers trygghet och värdegrund, “Livskompassen”.

Vi ser även att eleverna detta läsår i högre grad är trygga med personalen 97 procentenheter det  är  en ökning

från 92 procentenheter sedan läsår 2019-2020.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Undervisningstiden fördelas kring var eleverna har störst svårigheter. Matematiken har fördelats med 120

timmar på två år. Idrott och hälsa har fördelats med 120  timmar över två år. Svenskan ligger på 110 tim över

ett läsår. Detta för att måluppfyllelsen inte har varit tillfredsställande.

Schemat i svenska och engelska lades i block en ggr/v.

Efter svårigheter att få åk 1-och 2-elever ut på APL förlades kurserna inne på skolan, framförallt

EL-programmets kurser. En 50% ellärartjänst tillsattes för att möta upp den ökade undervisningen på skolan. Vi

omorganiserade så att en lärare undervisade i teorin medan den andra läraren genomförde undervisningen i de

praktiska momenten. Samarbetet lärarna emellan stärktes och eleverna hade lättare för att förstå teori och

praktiska moment. Liknande insatser har vi genomfört för VF-eleverna där skolan har byggt bås där eleven

genomför den praktiska delen. I båsen finns material som behövs för att genomföra den praktiska uppgiften.

Läraren följer kontinuerligt upp sin undervisning efter varje lektion med stöd i “Lektionsdesign”, studerar

elevernas undervisningutvärderingar och kursutvärderingar. Läraren markerar elevens kunskapsutveckling i

matriserna för betygsstegets olika kunskapskrav. Dessa skall finnas uppdaterade inför utvecklingssamtalen.

Samverkan sker mellan lärare på “ämnestid”, studiedagar. Utbildning av lärare för att höja förståelsen för

kollegialt arbete. Pedagogiska möten förekommer 1 ggr/ vecka.

Lärarna samverkar kring bedömning av elevarbeten inför betygssättning och vid behov tar del av elevarbeten

en elev kan ha presterat i ett annat ämne.

Lärarna jämför pojkar och flickors olika betygsvalörer när betygen är satta.

På mentorstiden genomför mentorn case eller värdegrundsord gällande trygghet, studiero och allas lika värden

(diskrimineringsgrunderna). Lärare i historia, samhällskunskap och religion har även ett övergripande arbete

under sina ordinarie lektioner.

Utvärdering av undervisningen

Undervisningens kvalitet utmärker sig genom att våra lärare har gemensam lektionsstruktur byggd på

“Lektionsdesign” och lektionens  “åtta steg”.  Att vi gör “lika” har gjort att eleverna känner igen sig. Vår

elevgrupp behöver struktur, ordning och så lite oro som möjligt kring klassrumsmiljön.

Lärarna har anpassat sig väl till digital undervisning. Elevenkäter visa att eleverna varit mycket nöjda med

undervisningen.

Arbetet med extra anpassningar har tydliggjorts i och med arbetet med “Lektionsdesign” där läraren så långt

som det är möjligt planerar (designar) undervisningen på sådant sätt att större delen undervisningsgruppen har

tillgång till material som möter dennes nivå. På så sätt har skolan lyckats förebygga och minska behovet av

extra anpassningar.
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Vi har arbetat med kursen “ Närvarolyftet Bas” för att lära oss mer om hur vi ska arbeta för att fånga in eleven.

“Scaffolding” är ett exempel  på hur det kan gå till. Att arbeta “agilt” och processtyrt har visat sig vara

framgångsrikt i den mån att vi har skapat samsyn och en gemensam plattform på skolan och vi har också

diskuterat hur vi på vår skola kan jobba vidare med det.

Det har varit en framgångsfaktor att skolan kunnat kalla in elever som har behövt stöd i sitt lärande/

provsituationer/ redovisningar på så vis att eleverna i högre utsträckning nått målen och fått sina betyg.

Prövningar i ämnen ligger fastslagna i kalendariet omkring  var tredje vecka, om eleven önskar pröva i något

ämne.

EWS-uppföljning har genomförts var tredje vecka. Avstämningarna har lett till att elever i svårigheter har

kunnat uppmärksammas i ett tidigare skede, men vi är ännu inte nöjda med hur arbetet har lett till

diskussioner och vidareutveckling av extra anpassningar. Detta hoppas vi kunna arbeta mer och bättre med

nästa läsår, då vårt EWS-arbete vidareutvecklas genom vad som kommer att benämnas “MUD”,

måluppfyllelsedokument.

Vi kan konstatera att omorganisationen på EE-programmet och VF-fastighetsprogrammet  som genomfördes

under läsåret har givit resultat. Vi har idag lärare som i större grad undervisar det teoretiska i kurserna el

medan den andra läraren är mer ansvarig för det praktiska. Vi har vunnit på att klassen delats upp i mindre

grupper och fler elever har möjlighet att få hjälp. Vi har även vunnit på en ökad studiero. Samtliga elever

nådde yrkesexamen av eleverna på EE-programmet. På VF-programmet kan vi utvärdera att lektionerna blivit

mer strukturerade och mer verksamhetsnära för eleven. Ytterligare en framgångsfaktor är att låta två elever

samarbeta. Eleverna lär mer och bättre av varandra.

Eleverna har haft utmaningar med att klara de högre betygsvalörerna när arbetet på distans dominerat under

läsåret. Elever behöver mer hjälp av lärare på plats för att nå de högsta betygen. Vi kan i övrigt se att pandemin

inte påverkat betygen nämnvärt trots distansstudier. Det som sticker ut är att skolans elever på VF- och

fastighetsprogrammet och elever på EE-programmet höjt sina resultat. Det innebär även att pojkarna och

flickors högre betygsvalörer är nu mer jämlika. En slutsats lärarna gör är att utbildningen “Bedömning och

betyg”  vid  Karlstads universitet har gjort att lärarna har blivit mer samstämmiga i sin bedömning.

Sidoeffekterna visade sig vara tid för reflektion och diskussion med kollegor.

Att vi involvera eleverna med reellt elevinflytande och att  lyssnat av eleverna i olika forum såsom mentorstid

(vilket varit ett fokusområde), klassråd och elevråd tror vi är en bidragande orsak till varför både tryggheten och

arbetsron har ökat på skolan. Vi kan även se att yttre faktor såsom installerade kameror i offentlig miljö lugnat

och gett eleverna större trygghet.

Då vi nu kan se att antal betyg F inte ökat markant och att vi ser att trenden med fallande betyg har avstannat,

trenden har vänt och lutar något uppåt. Glädjande är att större andel av skolans elever når yrkesexamen.

2020-2021 nådde 95 procent yrkesexamen på totalen mot läsår 2019-2020, då nådde 76 procent yrkesexamen.

Både flickor och pojkar ligger över rikets examensgrad ( 93/90 procentenheter) med 3 procentenheter för

flickor och för pojkar 3 procentenheter. Glädjande att se denna förändring! Att höja examensgraden fanns med

som ett fokusområde inför detta läsår. Nu får vi fortsätta att arbeta med att kommande avgångselever går ut

med högre GBP.

Slutsatser

Vi ska fortsätta med “Lektionsdesign” och redan nu utvärdera det år som gått för att korrigera inför läsår

2021-2022. Genom lektionsdesign har vi hittat ett gemensamt verktyg att forma lektioner. Vi ser även över vad

som av fördel kan vara bra för alla grupper t ex att ha placeringslistor på sin klass/ grupp.
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“Närvarolyftet -Bas” ska vi fortsätta med under kommande läsår. Arbetet med elevernas närvaro kommer

under kommande läsår vara en del av vår arbetsplan. Skolan har anställt en specialpedagog på heltid då vi

kommer göra fler utredningar för enskilda elever.  Vi behöver i än högre grad göra kartläggningar och

utredningar innan vi konstaterar vad elevens behov består i.

Vi kommer fortsätta med täta elevavstämningar, MUD var tredje vecka, under kommande läsår där

specialpedagog tillsammans med rektor se över elevers måluppfyllelse på ett mer systematiskt sätt.

Vi ska börja med att specialpedagog och förstelärare för kontinuerliga betygssamtal med kollegiet och enskilda

lärare för att ytterligare se över att vi mäter det vi ska mäta mot kunskapskrav centralt innehåll och kursmål. Vi

behöver  säkerställa att utredningar sker innan beslut om åtgärd genomförs.

Vi kommer behöva se över undervisningen i engelska ENGENG05 och 06 och IDRIDR01 för att nå högre

måluppfyllelse.

Till kommande läsår kommer det vara två lärare som undervisar i SVESVE01 och SVASVA01, alltså mer resurser

och mindre undervisningsgrupper för att höja måluppfyllelsen.

Vi ser att blockläggning av längre pass i ämnena svenska och engelska inte var fördelaktigt. Eleverna är inte

motiverade till att arbeta så långa pass. Det ska vi sluta med.

Vi kommer att öka den schemalagda  tiden för mentorskap för att mentor och elever ska kunna arbeta mer

med värdegrundsarbete genom “livskompassen” och ytterligare öka elevinflytandet.

Vi gläds att fler elever har nått yrkesexamen detta läsår, 95 procentenheter. Detta resultat ska vi fortsätta hålla

i. Vi ser att fördelningen pojkar och flickors höga betyg är mer jämt fördelade. Skolan ska nu fortsätta med att

arbete för att höja fördelningen av högre betyg än E. Vilket även kommer ge ett högre GBP-resultat till

kommande läsår.

Skolan ska nu arbeta för att minimera antal satta betyg F. Det blir extraarbete som undervisande lärare och

mentorer får följa upp när inte elever når måluppfyllelse under de läsår som elever läser sin kurs. Detta ligger

helt i linje med vad lärarna arbetat med i “Närvarolyftet - Bas”. Vi ska inte låta våra elever  misslyckas vi måste

“klä på dem” vad de behöver. Lärare behöver jobba proaktivt.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen som finns på skolan är IMV - Programinriktat val, och IMY - Yrkesintroduktion.

Elever på IMV går mot nationell behörighet och aktuellt grundskoleämne läses från start. Behörighet till

nationellt program ska nås så snart som möjligt, och målet är att det ska ske under första läsåret.

Elever på IMY kan välja två spår: att gå mot nationell behörighet eller att gå mot anställningsbarhet. Individuell

studieplan upprättas efter personliga mål.

Schemaläggningen detta läsår har påverkat elevernas lärande. Krockar har skett med andra kurser, då

grundskoleämnena har legat under samma dag som de nationella eleverna har andra kurser. Detta drabbar

främst IMV-elever som förväntas följa det nationella programmet i övrigt.

Det sker löpande uppföljning av eleverna på Introduktionsprogrammens utveckling genom vår SYV, som har ett
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ansvar att se  över eleverna på Introduktionsprogrammens individuella studieplaner. Vid terminsstart, under

terminen samt vid terminsslut följs progressionen upp och eleverna informeras om hur studieplanen kan

komma att behöva utformas, beroende på huruvida eleven uppnår kursmålen eller ej eller om eleven väljer

andra mål med sin undervisning, APL eller praktik.

Samverkan mellan lärare sker via MUD, där man gemensamt diskuterar upplägg och lösningar för aktuella

situationer som rör eleven. Specialpedagog är inkopplad på samtliga introduktionselever, i ett samspel med

mentor och undervisande lärare. Kollegial handledning sker under täta uppföljningar. Specialpedagog har också

varit mentor för ett antal introduktionselever.

Introduktionsprogrammen har fått ett större fokus eftersom SYV tilldelats ett större ansvar och haft en tätare

kontakt med berörd personal, samt med hem och hemkommuner.

Utbildning och uppdatering av vika introduktionsprogram som bedrivs på skolan och vad som skiljer mot de

nationella programmen har genomförts med lärarna. Arbetsplanen och rutinbeskrivning för IM-elever är

uppdaterad.

Utvärdering av Introduktionsprogram

Bedömningen är att undervisningens kvalitét är god. Det har behövts ändringar avseende fördelning och

lektioner då antalet antagna på Introduktionsprogram har fortsatt att öka sedan läsår 2019-2020.

Strukturen fungerar väl utifrån sitt syfte och planeringen av innehåll och längd fungerar bra - men kan i de

flesta fall komma att vara flexibla - beroende på hur lång tid det tar för eleven att nå sina mål i respektive kurs.

Den informationen får eleven vid start. Schemamässigt har verksamheten inte varit lyckosam för ett fåtal elever

när det kommer till grundskoleämnen. Eleverna har haft en dag för bara grundämnen vilket för ett par elever

har krockat med annat ämne på schemat vilket inte är bra.

Organisationen av Introduktionsprogrammen fungerar väl. Vid uppstart har SYV tillsammans med mentor haft

ett gemensamt introduktionssamtal där premisser och förutsättningar delges elev och vårdnadshavare. På så

sätt har även mentor fått en större insikt i vad som skall ingå i programmet och vilka konsekvenser olika utfall

kommer ha för att nå målen. Studieplanen följs upp regelbundet och revideras efter behov och önskemål av

eleven.

Eleverna på Introduktionsprogrammen har alla inte nått de mål som ställdes från start, vilket beror på flera

orsaker. Främst gäller det matematiken - där de elever som är mer motiverade har kunnat delta på

undervisningen för Matematik 1a, och på så sätt tillgodose sig innehåll i båda kurserna samtidigt. De har

genom detta “stannat kvar” på varje kapitel lite längre tid, och därför inte kunnat avancera till alla delar av

innehållet under första läsåret - eftersom vår Matematik 1a löper på två läsår. De eleverna ser däremot ut att

ha goda chanser att nå betyg i båda kurserna när två läsår har passerat - vilket är en vinst för både elever och

undervisande lärare.

De elever som endast läst i grund-grupp har inte alla lyckats nå målen - men vissa har närmat sig och kommer

läggas in i gymnasiekursen så snart de är godkända - och andra behöver extra mycket stöd och förväntas ta

längre tid på sig.

De andra grundskoleämnena som erbjuds har en förhållandevis god måluppfyllelse, men är samtidigt är

eleverna färre till antalet.

De elever som inte når betyg i sitt grundskoleämne när de slutar  får med sig som brukligt ett skriftligt omdöme

om vilka moment som är genomförda hos oss. Detta bifogas med gymnasieintyget. Elever som gått mot
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anställningsbarhet får med sig ett intyg på genomförda kurser eller genomförd APL eller praktik  som bilaga till

gymnasieintyget.

Rektor har uppmärksammat att ett tätare samarbete mellan SYV och lärare måste ske då det under året

framkommit att läraren inte alltid haft klart för sig hur undervisningen kan bedrivas och möjligheten att vara

flexibel om eleven går IMY mot anställningsbarhet. Dessa elever kan vara inkluderade i samma

undervisningsgrupp som nationella elever vilket då har visat sig att lärarna kan ha haft fel fokus mot vad eleven

har för målbild med sin undervisning. Här har utbildning och rutinbeskrivningar tagit fram för att öka

förståelsen och kompetensen för Introduktionsprogram för lärare.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.

Slutsatser

Eleverna på Introduktionsprogrammen har alla inte nått de mål som ställdes från start, vilket kan beror på flera

orsaker.  En orsak är att schemaläggningen lades för vissa elever som läste grundämnet så de “krockade”med

ett karaktärsämne. Eleven blev då mer motiverad att delta på sitt karaktärsämne. Detta är nu avhjälpt till

kommande läsårs. Antal schemapositioner med ma- grund kommer att  ökat med till tre pass/vecka mot

tidigare läsår.

Vi kommer att se  över så att de  elever som förväntas klara av att läsa Ma -grund och Ma1a läser den kursen

samtidigt så att “man inte stannar kvar” för lång tid på varje kapitel. Då är det bättre att läsa enbart Ma- grund

först och därefter gå över till Ma1a.

Tätare uppföljning mellan syv och lärare kommer behöver öka under kommande läsår. Samtliga lärare behöver

ökad kännedom om vilket Introduktionsprogram och vilken målbild eleven strävar emot. Målbilden kan

uppdateras varje termin om eleven så önskar.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Inför bedömning och betygssättning detta läsår genomfördes kompetensutveckling utifrån Skolverkets

allmänna råd “Betyg och betygsättning”.

Kurser som under läsåret blivit betygsatta med betyget F har förstelärare haft att organisera prövning för.

För att säkerställa allsidig och likvärdig bedömning har kollegiet sambedömt och analyserat sina betyg tre ggr

mot könsfördelning och antal spridda betygsvalörer. De icke legitimerade lärarna har haft en behörig lärare att

diskutera och sambedömma med vid betygssättning.

Eleverna har fått ett betygssamtal i slutet av terminen av undervisande lärare som gått igenom varför och

vilken betygsvalör eleven har uppnått. Mentor har följt upp elevens betygsmatris och närvaro.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Undervisande lärare har fortsatt att utveckla återkoppling till elever med kontinuerliga betygssamtal. Mentor

och undervisande lärare har fortsatt att vara  extra viktiga utifrån distansundervisningen under våren. 61

procentenheter av eleverna upplever att lärarna genomför detta på en god nivå under läsåret 2019-2020.
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Medan vi nu kan utläsa att under vårterminen 2021 ligger utvärderingen av återkopplingen på god nivå på 79

procentenheter. Rutinbeskrivning gällande mentors uppdrag har förtydligats. Skolan har tagit fram matriser för

minnesanteckningar för hur man systematiskt kan föra in vad som är genomfört med sin mentorselev. Och vad

kommande kontakt ska leda till.

Nyanställd personal har en  mentor som är legitimerad och sambedömning har skett med denne. Samtliga

lärare har genomgått Karlstads universitets webbkurs: “Bedömning och betyg” under läsåret 2019-2020.

Lärarna  har dragit slutsatsen att efter genomförd kurs har man skaffat sig samma plattform och har förvärvat

kunskaper att utgå ifrån, vilket ger samsyn och man upplever att man kommit varandra närmare i bedömningen

inför betygsättning. Samtliga lärare har utgått ifrån Skolverkets allmänna råd “Betyg och betygsättning”, vilket

ger en likvärdighet och säkerställer att vi bedömer det vi ska bedöma.

Vi ser att vi inte i tillräcklig utsträckning har lyckats motivera våra elever i skolarbetet. Dels för att kunna

motivera sig till att genomföra arbetsmoment/ uppgifter men även för högre betyg vilket vi kommer jobba

vidare med under kommande läsår.

Under tre tillfällen under året har sambedömning och reflektion över satta betyg förekommit. Det skolan har

tagit hänsyn till är hur spridningen är mellan betyg och hur betygen fördelas på pojkar, flickor och mellan

program. Här kan vi se att  betygen för pojkar har gjort framsteg på den högre betyget A där 5 procent

uppnådde detta betyg. Läsåret 2019-2020 var betyget A uppfyllt hos 2 procent av våra pojkar. Betyg B, C och D

har även de ökat sedan tidigare läsår. Flickors procent mot tidigare läsår ligger relativt konstant. De högre

betygen A och B sätts inte i så stor omfattning som tidigare läsår, under läsår 20219-2020 sattes båda betygen

A och B med 11 procent. Båda betygen har dock fallit till 8 procent detta läsår hos flickor.

Slutsatser

Vi ser att eleverna upplever att de fått bättre återkoppling av lärarna vilket är bra. Vi ser att eleverna har behov

av uppföljning och hjälp. Vi kommer till kommande läsår satsa mer tid på elevens mentor. Här kommer ett

samarbete ske mellan mentor och EHT  för att stärka elevers motivation och främja närvaro genom

undervisning i olika moduler - ämnen i “livskompassen”. Vi kommer även behöva arbeta med att motivera våra

elever till högre GBP till kommande läsår.

Förstelärarens och specialpedagogens uppdrag kommer tydligare att vinklas mot att se över hur lärarnas

arbetsuppgifter är utformade och anpassade.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

EHT i samverkan med undervisande lärare och mentor har ett fokusområde under läsåret varit i arbetsplanen,
att utreda och skapa tydligare koppling mot mentorer och undervisande lärare.

Elevhälsoteamet består av en specialpedagog 75% som fyller behovet av specialpedagogisk kompetens. Det

finns en skolsköterska 60% som har möjlighet att få stöd av en skolläkare, vilka fyller det medicinska behovet.

Det finns en kurator 50% som har möjlighet att få stöd av en skolpsykolog som fyller det psykosociala samt

psykologiska behovet. Elevhälsoteamet består även av en studie- och yrkesvägledare 30% samt rektor vilket

skapar juridiska förutsättningar och en möjlighet att fatta snabba beslut.

Det främjande och förebyggande arbetet utgår ifrån elevhälsoteamets plan. Planen bygger flera olika delar som

skolans likabehandlingsplan, närvarofrämjande arbete genom systematiskt utveckling, utvärdering av skolans
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LoV enkät, en utredning gällande trygghet i skolans fysiska miljö samt ett värdegrundsarbete som utgår ifrån

teorin om effektiva team. Trygghetsvandringen som elevrådet och rektor genomförde där kunde vi gemensamt

ringa in de platser där eleverna kände sig otrygga. Elevernas trygghet ökade när kameror installeras. Nya

möbler har införskaffats för att öka studiemiljön och trivseln.

Verksamhetens nya rutiner som ska systematiskt skapa bättre förutsättningar för lärare och annan personal att

samarbeta kring elever genom att de nya rutinerna skapar ett agilt arbetssätt. Elevhälsoteamet har skapat ett

värdegrundsarbete som heter “Livskompassen” som ska främja elevernas förmåga att reflektera över sig själv

och sin situation, vilket målet är att förebygga psykisk ohälsa. Personalen har arbetat med värdegrundsarbete

under läsåret för att ta fram en normgräns och ett samarbete mellan elevhälsan och lärare,

“diamantmodellen”.

Värdegrundsarbetet kommer fortsätta i syfte att utveckla personalens ledarskap, arbetssätt och strukturer.

Genom att kompetensutveckla personalen kring dessa delar kommer det ske en systemteoretiskt främjande

och förebyggande effekt. Önskad effekt bland  eleverna är att skapa en normgräns i sin klass för att främja och

förebygga inom klassens egna psykosociala miljö “hur ska vi ha det tillsammans?” Detta var ett fokusområde

under läsåret.

Elevhälsoteamet har skapat en tydligare rutin tillsammans med två nya blanketter/ dokument när det kommer

till det åtgärdande arbetet. Det har skapat förutsättning till bättre samarbete mellan elevhälsoteamet och

lärare. Den nya rutinen och blanketterna skapar bättre förutsättningar för att jobba agilt samtidigt som det har

blivit mer tillgängligt att bedriva utredande arbete som är grunden till åtgärdande arbete. Utifrån det

utredande arbetet bidrar varje kompetens i elevhälsoteamet till att analysera elevens behov och

förutsättningar för att i sin tur skapa åtgärdande aktiviteter.

Skolan jobbar med en uppföljningsrutin som heter EWS där varje elev på skolan får sin kunskapsutveckling

belyst, i det mötet deltar specialpedagog. I år har en utveckling blivit planerad av uppföljningsrutiner, den blir

mer omfattande och döps om till MUD = måluppfyllelsedokument. Under året är det elevhälsoteamet som har

drivit alla ovannämnda systematiska kvalitetsförändringar tillsammans med förstelärare och rektor.

Som tidigare nämnts har personalgrupper genomfört ett värdegrundsarbete. Detta har letts av

elevhälsoteamet tillsammans med övrig personal. Det arbete som har gjorts i år har även skapat

förutsättningar till fler systematiska kvalitetsförändringar till kommande läsår. De förutsättningarna bygger på

värdegrunden som tidigare nämnts samt delmål som verksamheten tagit fram tillsammans, vilka i sig bygger på

AcadeMedias mål för Praktiska Gymnasiet. Som tidigare beskrivet har elevhälsan skapat nya rutiner för att

kunna arbeta mer agilt, vilket förutsätter transparens mellan elevhälsoteamet och pedagoger.

EHT har jobbat tätare med polis och socialtjänst. Samtal med vårdnadshavare har ökat. Kontinuerliga

uppföljningar och utredningar av specialpedagog, kurator eller skolsköterska om prognos finns för elev mot

betyget F. Då kan t ex särskilt stöd sättas in, eller samtalsstöd av kurator eller skolsköterska. Under året har vi i

högre grad tagit hjälp av  skolläkaren än tidigare. Skolan har även samarbetat med socialtjänst och deras

skolsamordnare.

Under året har elevhälsoarbetet genomgått ett brett arbetet som påverkat flera delar av verksamheten. Utifrån

de utvärderingar som gjort av verksamheten har det visat sig att flera områden har EHT velat utveckla.

Elevhälsoplanen har skrivits i riktningen som ska leda till den måluppfyllelsen. Processerna som beskrivs i

inledningen är då aktiviteterna elevhälsoteamet planerat och till stor del drivit.
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Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar tillsammans med rektor och pedagoger för att

eleverna har en så välfungerande undervisningssituation som möjligt. Tillgång till elevhälsans olika

kompetenser är en avgörande faktor som bidrar till att skapa förebyggande och främjande skolmiljöer som är

bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har i denna punkt varit tillgänglig för att erbjuda

förebyggande stöd genom att erbjuda personliga samtal för bla inlärningssvårigheter eller pedagogiskt stöd.

Elevhälsan har erbjudit detta stöd till alla elever som har varit i behov. Elevhälsan har även utrett om särskilt

stöd ska erbjudas elever så som modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmål. Efter

utvärdering kan specialpedagog och rektor avsluta åtgärdsprogram då eleven uppnått måluppfyllelsen

alternativt  se över det särskilda stödet om inte effekt uppnåtts. EHT har genomfört en del utredningar och i

vissa av dessa utredningar har det framkommit att särskilt stöd behöver sättas in -  ÅP har upprättats.

Majoriteten av dessa elever som har erbjudits särskilt stöd har klarat måluppfyllelsen i kursen. Vi har haft en

kontinuerlig grupp elever som har fått särskilt stöd av specialpedagogen och de har nått kursens mål. Elever

som har haft svårigheter pga olika diagnoser har fått stöd bla genom att göra extra anpassningar och de har

klarat kursens mål.

Elevhälsan finns tillgänglig för individuella möten med  lärare och elever för att ge stöd och hjälp och se

möjligheterna i att arbeta proaktivt. Hur man ska agera för att hjälpa elever och lösa eventuella problem.

Elevhälsan har varit lärarna behjälplig med bla handledning, erbjudit  hjälp i praktisk omsättning av

lektionsdesign och dyl. Resultatet är en ökad GBP och framförallt en högre examensgrad, elever i  åk 3 som tar

yrkesexamen.

Elevhälsan har under läsåret omarbetat rutiner och mallar, bla kartläggningar och utredningar. Elevhälsans

utredningar och lärares kartläggning har inte genomförts i tillräckligt hög grad. Vi ser att vi inte lyckats med

fokusområdet att öka närvaron i tillräckligt hög grad detta läsår. Skolan lyckades inte fullt ut motivera elever att

komma till skolan. Vi fick arbeta i motvind pga pandemin och restriktioner.

Uppföljning har skett via EWS var tredje vecka för att förebygga och få fatt i elevers sviktande måluppfyllelse

eller ohälsa. Skolan lyckades inte fullt ut att fånga upp elever och hjälpa dem med extra anpassningar.I de fallen

där extra anpassningar inte gett effekt har rektor genom specialpedagog utrett om behov av särskilt stöd är

förfogat eller om ytterligare extra anpassningar ska tas i anspråk.

Elevhälsan har sammanställt  samtliga elevers frånvaro varje vecka, om frånvaron översteg 20 procent så har

kontakt med mentor tagits. Om EHT och rektor ansett att eleven har behov och  behöver utredas har ett

samarbete med mentor inletts för att kartlägga eleven. Vilket har ökat samarbetet mellan mentorer och EHT.

Samarbetet mellan EHT och lärare kommer fortsätta men i högre grad. De utredningar som genomfördes under

läsåret gav gott resultat i form av att elever kom tillbaka till skolan, problematik uppmärksammats och

stöd/åtgärder satts in. Dock behöver fler utredningar genomföras under kommande läsår..

På grund av rådande pandemi har Elevhälsan haft svårigheter med att kontinuerligt delta på lektionsbesök i

den utsträckning teamet har önskat. Samtliga professioner i elevhälsan har varit och hjälpt till och observerat

på lektioner.

Under detta läsår visade LoV-enkäten att elever till viss del upplever otrygghet på skolan. Detta ledde till beslut

att rektor genomförde en  trygghetsvandring med elevrådet. Personal skulle i högre grad finnas tillgänglig i  de

allmänna utrymmena. I och med omständigheterna kring covid-19 har elever samt personal arbeta på distans.

Om man av den anledningen kände sig mindre trygg  informerades elever om vart de ska vända sig om de

känner sig otrygga.  Planen för kränkande behandling repeterade för samtliga elever. Allt detta i en förhoppning

om att eleverna skulle få en ökad trygghet i skolan. Vilket gav resultat i AcadeMedias enkät under våren då ett

högre antal elever var tryggare.
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Elevhälsan har arbetat med  veckovisa utskick till lärarna  av elevers frånvaro som överstigit  20%. Där det

uppmanats att se över närvaro för sina mentorselever. Samtal har skett med elev samt vårdnadshavare kring de

som har hög frånvaro. EHT har varit drivande i ett arbete att stötta pedagoger och arbeta med

kompetensutveckling. Det är svårt att avgöra genomslagskraften av detta arbete då det nyligen är påbörjat.

Organisationen ligger fast och vi fortsätter. Vi kan i vilket fall  konstatera att Elevhälsan har kunnat skapa en

samlad bild kring samtliga elever med hög frånvaro genom att arbeta systematiskt.

Vid två tillfällen har Elevhälsan redovisat frånvaro-statistik och trender i syfte att skapa större förståelse för

skolans utmaningar . Redovisningen har varit inför hela personalgruppen.

Slutsatser

Skolan går mot högre måluppfyllelsen och fler som når yrkesexamen detta läsår. En framgångsfaktor är att

elevhälsan och lärare samarbetar tätare mellan varandra gällande enskilda elever och undervisningsgrupper.

Just  samarbetet mellan lärare och EHT har tagit form. Utvärdering av om behovet för en elev är effektivt löper

på snabbare vilket man då även kan ändra riktning på åtgärden om den  inte är tillräckligt effektiva.

Rektor kommer under nästa läsår anställa specialpedagogen på 100%. Rektor ser ett behov av att

specialpedagog ska hjälpa lärarna med de extra anpassningar som behöver genomföras för enskilda elever.

Rektor ser även att skolan behöver resurser till att genomföra fler utredningar av specialpedagog. Kommer

behöva träffa undervisande lärare och mentorer för att fånga upp avvikelser i måluppfyllelsen ännu tidigare och

vara ett bollplank för en ökad förståelse för personal  hur man sätter betyg och vad man ska ta hänsyn till.

Att Elevhälsoteamet tar steget från att lägga den största andelen tid på organisatoriskt arbete till att bli mer

närvarande ute i verksamheten och en omorganisation med tätare elevavstämningar. Skolan kommer även att

uppdatera och använda ett större batteri av extra anpassningar kategoriserade i “boxar” såsom struktur,

innehåll, strategi, språk, socialt och miljö.

EHT kommer öka sitt antal elevutredningar under läsåret.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

De flesta av eleverna är även detta läsår antagna som lärlingar, ca 90% av alla elever. Eleverna kan under sina tre år ändra

om de ej vill vara lärlingar, alltså studera som skolförlagda, vilket innebär att eleven minst ska vara 15 veckor på ett företag

under sina tre år. Det är lärare i karaktärsämnena som anskaffar och är ansvariga för kvalitetssäkra och besöka eller

kontakta eleven var ungefär var tionde  APL-dag. Lärare följer upp elevens lärande och trivsel på APL-platsen. Detta

genomförs genom telefonsamtal, på “Meet” eller genom att lärare besöker APL-platsen och genomför trepartssamtal.

Lärare för in sina besök och uppföljningar i en lokalt Excel-ark så att rektor har översikt och kan följa upp utvecklingen för

eleven. En gång per månad rapporterar rektor till skolchef.

VF-programmet har följt upp fler moment inne på skolan framför allt i åk 1 . Det har även varit svårare med platser för åk 2

och åk3, dock har vi haft  tre olika inriktningar att fördela deras APL mot, VF-montör, kyl och värmepump och

fastighetsinriktning. Samtliga elever har fått sin APL även om uppgifter har kompletterats inne på skolan.

Programmet för hantverk och programmet för hotell och turismprogrammet har inte upplevt svårigheter att anskaffa

APL-platser. På hantverksprogrammet har det mer lutat mot att elever inte fått varit kvar på salongen för att säkra kunden

mot Covid-19. Samtliga elever som skulle haft APL har haft det.
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Programråden används dels för att se hur branschen ställer sig till vissa kurser och hur branschen kan samarbeta med

skolan. Här lyssnar även branschen och skolan av varandras önskemål och framtidsutsikter. Elever från åk 1, 2 och 3 ska

alltid vara representerade och utvärdera hur eleven upplever sitt lärande och trepartssamtal. Samtliga program har haft

programråd en gång per termin.

Tyvärr har är det ingen av branscherna idag som är positiva till lärlingsanställningar.

Som vi förstår förekommer det inom AcadeMedia lobbyism mot visa yrkeskategoriers huvudkontor att kontinuerligt ta emot

lärlingar på APL. Vilket vi välkomnar!

Utvärdering av APL

Enligt elevenkät är 83 procentenheter av flickor nöjda med sin APL/ praktikplats. Vilket är en liten minskning

mot tidigare år med två procentenheter. Dock är stegförflyttning  så pass liten så rektor ser ingen anledning till

oro. När vi frågar eleverna varför man inte är mer nöjd så är det just pandemin som ställt till att det med färre

kunder och därför mindre att göra på t ex salonger. Man har även fått byta APL-plats i större utsträckning just

pg a pandemin.

Rektor tillsammans med lärare har beslutat att åk 1 på El- och energiprogrammet ska börja sin APL i åk 2. Detta

på grund av att skolan haft svårt med att anskaffa APL-platser. Företagen har även mindre arbete och kan då

inte sysselsätta skolans APL-elever.  Fokus på APL och antal procent om man är lärling ska vara mer än hälften

av sin undervisning på APL  i åk 2 och 3. Är man skolförlagd elev är det fortfarande 15 veckor på tre år som

gäller.

VF programmet med inriktning montör har haft svår att motivera företag att ta emot lärlingar. Detta har vi löst

genom att skolan även har inriktning mot kyl- och värmepumpsteknik. Här har fler APL-platser kunnat tilldelat

skolan. Dock har rektor tillsammans med lärare även här beslutat att åk 1 på VF- och fastighetsprogrammet

kommer att påbörja sin APL i åk 2 just för att det är svårt att anskaffa APL-platser.

Hantverksprogrammen med inriktning frisör och stylist har även detta år gott samarbete med branschen. Även

programmet för hotell- och konferens har gott samarbete med branschen.

Hantverksprogrammet med inriktning hår- och makeupstylist har haft en viss svårighetsgrad att hitta platser

som matchar vissa elever med särskilt stöd. Här har specialpedagog varit behjälplig med att informera företaget

om framgångsfaktorer för elevens behov  på sin APL plats. Genom denna åtgärd har samtliga elever kunnat

genomföra och har haft APL. Här ser vi att närvaron sviktar periodvis hos våra elever.

Under året 2019-2020  hade vi elever med lärlingsanställning på hantverksprogrammet STY. Dock har ingen

bransch velat fortsätta med lärlingsanställning då man anser det som en konkurrerande verksamhet mot

anställning.

Appen Loop Me introducerades läsåret 2019-2020. Det skolan använder sig av är att ta närvaro för åk 1-3 och

ta bilder för att visa sin arbetsinsats som genomförts ute på APL. Arbetet behöver fortsatt utvecklas för att bli

ett effektivt verktyg för undervisning och lärande, men vi är hittills relativt nöjda över hur arbetet fortlöpt.

Trepartssamtal har vissa av lärarna genomför utifrån de mallar och rutiner som finns på Skolverket. Att

systematiskt följa upp elevens arbete på APL måste i vissa fall ske mer regelbundet.

Det är inte alltid lätt att få ihop APL-platser så att det helt stämmer med kursernas mål när APL-platser på vissa

program såsom El- och energiprogrammet och delvis VVS- och fastighetsprogrammet är svåra att anskaffa.

Skolan ser att fler och fler av handledarna genomgår Skolverkets handledarutbildning för att ta på ett bättre

sätt ta emot lärlingar. Enligt handledarna vill de även genomgå kursen för att få en ökad förståelse för sitt

uppdrag. Andra handledare genomför kursen för att de får en ekonomisk ersättning. Tanken var att skolan

skulle genomföra handledarutbildning för handledare på skolan. Tyvärr gick det inte att genomföra på grund av

pandemin.

Samtliga program har haft programråd med branschen under två tillfällen under läsåret 2020-2021.
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Samtliga elever på skolan har ej haft APL-plats i åk1 och åk2 på EE-programmet. Här har rektor fortsätta att

utöka med en lärare på 50%.

Slutsatser

Detta läsåret har pandemin ställt till det för EE-programmet och på VF- och fastighetsprogrammet. Vi har haft ännu svårare

än vanligt att få ut eleverna mot företag. Här har skolan anställt ytterligare en lärare i elämnen som har genomfört

APL-moment inne i verkstan. Verkstan på EE-programmet är iordningställd med stationer beroende på vilka kurser/

moment eleven ska genomföra.

Under läsåret 2021-2022 kommer rektor och karaktärsämneslärare fortsätta att följa upp appen Loop-Me.

Skolan kommer behöva fortsätta att utveckla och öka förståelsen hos yrkeslärare, elev och handledare. Alla

parter måste vara införstådda med hur viktigt trepartssamtalet är och förstå hur och när dessa samtal ska

genomföras. Dessa samtal ska uppmuntra till elevens utveckling till syfte att  öka elevens yrkeskunskaper allt

efter läsårets gång.

Programmen kommer att fortsätta ha fokus på antal anskaffade APL- platser och deras kvalitet så att platsen

motsvarar elevens behov av lärande. Rektor kommer under kommande läsår muntligt och i excelfil stämma av

antal genomförda APL-besök. Programråden kommer rektor fortsätta följa upp så att de håller Skolverkets

angivna standard.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Skolans studie-och yrkesvägledare, SYV, har en anställningsgrad på 30% under läsåret. Tjänsten är tillsammans

med kuratorns uppdrag och ges därför tillgänglighet 5 dagar/vecka. Planering och genomförande utgår ifrån

årshjulet där vägledningsaktiviteter är specificerade. Dessa genomförs oftast på gruppnivå men även

individnivå. Skolan har utvecklat en handlingsplan som inkluderar undervisande lärare.

Kartläggning av varje elevs behov sker både i grupp och enskilt. Lärare uppmärksammar ofta om elever har

frågeställningar kring sina studier och kontaktar då SYV. Elever brukar själva söka upp SYV i utbildningsfrågor

eller vilken utbildning man ska söka till om intresse finns mot en viss bransch.  Genom handlingsplan finns en

plan för att lärare ska involveras. Ansvaret ligger i dagsläget idag på SYV och mentor då  planen inte kunde

genomföras fullt ut på grund av  pandemin varken läsåret 2019-2020 eller 2020-2021. Samverkan mellan parter

sker genom daglig kommunikation på skolan och genom EHT.  Studie- och yrkesvägledningen integreras i

utbildningen genom att utbilda och informera i klasser på gruppnivå samt enskilda samtal.

Det systematiska kvalitetsarbetet har genomförts genom att mentorer deltagit när syven informerat elever,

vilket leder till att mentor fångar upp funderingar och frågor hos eleven som återkopplas av mentor till SYV.

SYV finns med när arbetet kring examensmålen genomförts, vilket är schemalagt i kalendariet.

Specialpedagog, skolsköterska och lärare har fått frågor gällande fortsatta studier och yrkesval som hänvisats

till SYV. Utöver detta har vi även använt oss av den centrala funktionen “snacka med SYV”.
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Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Tillgängligheten av SYV har ökat med en dag i veckan på skolan. Elever upplever att de kan få direkt hjälp med

de behov som uppstår såsom frågor kring framtidsvägar, studier och arbete. Ett utvecklingsområde inom

handlingsplanen är att lärare ska integrera vägledning i sin undervisning. Då pandemin satte hinder SYV har

istället organiserat en anslagstavla med tänkta arbeten och framtidsvägar och tips från “Platsbanken” med

lediga jobb som passar skolans målgrupp. Allt  för att inspirera och vägleda våra elever vidare mot anställning

eller studier.

Elever har  inspirerats och det finns  elever som vi kan hjälpa till vidare studier med att byta ut tänkt kurser

utifrån poängplanen till annan kurs enlig skolverket fungerande kurs för programmet. Eleven kommer kunna ta

yrkesexamen och direkt vidare mot studier på högre nivå..

Temadag och studiebesök arbetsliv har inte kunnat organiserats eller genomföras pg a pandemin. Under året

har EHT arbetat med “Livskompassen” som bl a innefattar val av framtidsvägar för eleverna.

Under hösten var det tänkta att elevhälsan skulle påbörja arbetet gällande en utbildningsinsats om ett

likvärdigt bemötande via Humanitas, men pandemin kom emellan.

Elever har under hela läsåret haft tillgång  till individuell studie- och yrkesvägledning fem dagar/vecka. SYV har

goda kunskaper om vägledningsmodeller och teorier.

Slutsatser

SYV kommer fortsätta att implementera planen för Studie och yrkesvägledning, vilket inte till fullo är genomfört

med samtliga lärare under läsåret 2020-2021. Ytterligare ett år i pandemins tecken som har försvårat

genomförandet av handlingsplanen. SYV kommer tillsammans fortsätta arbetet mot hög måluppfyllelse mot

yrkesexamen så att vi även kommande läsår når minst 95 procentenheter i måluppfyllelse. Vilket målet var i

arbetsplanen och som uppnåddes.

Examensmålen på varje yrkesprogram kommer att gås igenom på en eller fler studiedagar tillsammans med

elever. Syftet är att  öka förståelsen för yrkesexamen och att motivera eleven att förstå vikten att studera och

varför  kursplaner och timplaner ser ut som de gör. Under det kommande läsåret kommer SYV vara med och

implementera Skolverkets nya riktlinjer gällande de nya examensmålen på vissa av våra program.

Studie- och yrkesvägledaren ska vara ute i klassrummet tillsammans med mentor och elever för att  informera

om framtida yrken, studievägar och arbetslivet på gruppnivå. Tillsammans med lärare och EHT har

”Livskompassen” med fokus mot  mina framtidsvägar och ska skapa ett intresse och förhoppningsvis en inre

motivation.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Trots pandemi och när- fjärrundervisning kan vi inte se att måluppfyllelsen blivit drabbad. Vi ser ingen markant

ökning av antal betyg F som sattes. Vi kan dock se att de högre betygsvalörerna A och B inte satts i den

omfattningen som tidigare läsår och då framförallt för flickorna.

Vi ser att att lyckas få fler elever att nå yrkesexamen vilket varit ett fokusområde detta läsår. Vi ser även att GBP

har slutat att sjunka och den börjar röra sig uppåt. Glädjande är att se att pojkar närmar sig en högre GBP och

det är framförallt hos pojkarna vi ser en ökning i antal elever som tar yrkesexamen.

Vi kan konstatera att värdegrundsarbetet med trygghet och studiero ökar. Vi ser att majoriteten av eleverna är

nöjda med lärarnas undervisning.

Våra utvecklingsområden till kommande läsår är:

- Utveckla och förbättra undervisningen så eleverna  ges möjligheten att nå de högre betygsstegen

- Närvarofrämjande aktiviteter. Lärarna ska kartlägga och EHT ska utreda  frånvaro o/e andra orsaker

varför inte eleven lyckas i sina studier.

- APL-arbetet behöver bli mer systematiskt för att öka antalet apl-platser. (Vi är på god väg men inte i

hamn på samtliga program.)

21



6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Västerås och övriga skolor inom 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 Västerås

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Hantverksprogrammet Frisör, stylist, hudvård 26 19 28

VVS- och fastighetsprogrammet 10 10 14

El- och energiprogrammet Elteknik 10 18 18

Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens 1 - -

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val 13 10 2

Yrkesintroduktion 12 9 3

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund

2019/2020 47 % 26 % 38 %

2020/2021 50 % 28 % 40 %

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

Skolan har behöriga GG-lärare i samtliga kurser förutom ma-grund då behörighet mot annat ämne finns. Lärare

i Ma 2a studerade på högskola till lärare.

4st lärare är behöriga yrkeslärare. En yrkeslärare studerar vid högskolan. Tre lärare är obehöriga, varav en

yrkeslärare har genomgått den interna PiL-utbildningen.

Skolan har haft tillgång elevhälsans samtliga kompetenser under hela läsåret.

Organisation och arbetsformer

Skolan är organiserad med en rektor, admin, EHT och lärare. Lärarna är uppdelade på 2 arbetslag. Vilket

innebär att varje arbetslag har en arbetslagsledare. Arbetslagsledare träffar rektor  varannan vecka för att

förmedla och sammanfatta önskemål, beslut eller frågeställningar som varit ute på remiss.

Klassråd som har följts av elevråd som rektor genomför har förekommit var 4e vecka.

Skolan har 2 st personalmöten under veckan. Ett verksamhetsmöte såsom tex APT. Ytterligare möte är

kollegiala pedagogiska möten som förstelärare leder. De kollegiala pedagogiska mötena har varit  öronmärkt för

att  gemensamt arbeta med vad som är på agendan såsom analysseminarium rörande arbetsplanen eller

förtydliga mentorsrollen ect.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka under två timmar. Då deltar alltid rektor
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Bilagor

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



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 
PrVO 19,6%

PRAKTISKA 19,6%
Praktiska Västerås 19,6%

EE 23,5%
HV 25,0%
VF 0,0%

Totalsumma 19,6%

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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