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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2020/2021

För att bli en lärande verksamhet, där kollegor interagerar med varandra, behövdes en förändring av
skolans inre organisation. Jag har under läsåret haft en tydlig struktur, planering och uppföljning
tillsammans med förstelärare och biträdande rektor med hur utvecklingsarbetet skulle prioriteras och
utföras. Förstelärarna har fått driva våra utvecklingsområden och därmed blivit skolans
förändringsagenter.

En ytterligare förändring som har skett innanför väggarna är skolans interiör. Under läsåret har i stort
sett all inredning bytts ut och följer numera Praktiskas egna koncept. Skolmiljön är en viktig del för
trivseln hos såväl elever som personal.

Vi startade starkt med närundervisning i augusti men redan vid höstlovet fick vi börja planera för att
vissa grupper skulle ha fjärrundervisning. Kring jul hade så gott som alla teoretiska grupper
fjärrundervisning. Läsåret som gått har så klart påverkat både elever och personal. Framför allt
upplever jag att många saknar de informella mötena där både information, motivation och glädje kan
uppstå. I våras blev vi granskade av Skolinspektionen gällande hur fjärr- och distansundervisningen
har påverkat gymnasieelevernas utbildning och hälsa. Skolinspektionen fann inga behov av att ge
några rekommendationer inom de områden som granskades.

För att leva upp till våra mål är det en självklarhet att ge våra elever den bästa undervisningen samt
att de får utvecklas socialt och bygga upp sitt självförtroende. Även om examensgraden ännu inte har
nått den nivå vi önskar så finns det så många andra mjuka värden som inte syns i någon statistik.
Dessa värden vill jag lyfta. Det handlar om elever med liten eller ingen skolbakgrund som tagit sig an
sin utbildning med motivation och viljan att lyckas. Det handlar om elever som får ett jobb för att de
sköter sin APL eller praktik på ett mycket bra sätt. Det handlar om elever som växer som människor
eftersom någon, för första gången, faktiskt tror på dem.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot ett kommande läsår där undervisningen kan ske på plats och där
vi kan utvecklas enligt våra värdeord Ambition, Kraft och Glöd.

Marie-Charlotte Bäckström
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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

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
analysseminarium 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.
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3. Resultatredovisning (resultatkvalitet)

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

Kunskaper

Avgångselever

Andel med examen

Genomsnittligt betygspoäng - avgångselever 2021
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Under det aktuella året hade vi 16 avgångselever på våra nationella program varav två behöriga på
nationellt program vid utbildningens start. Av dessa 16 tog nio en examen och sex fick ett studiebevis
om minst 2500 poäng. En elev fick ett utdrag ur betygskatalogen då hen valde att avbryta sin
utbildning under våren. Därmed landande andel med examen på 57 %, vilket är en klar förbättring
sedan föregående läsår, då fem av 15 tog en examen. Statistiken blir till viss del missvisande
eftersom det finns en del mörkertal. Ett mörkertal innebär att de elever som fått ett streck inte finns
med i statistiken. 94% av eleverna på nationellt program har fullföljt sin utbildning om minst 2500
poäng. Vi ser en positiv utveckling från föregående läsår då 53% fullföljde sin utbildning. Att inte
fullfölja sin utbildning kan bero på att eleverna till exempel fått ett streck i en kurs eller att de fått ett
reducerat program inom ramen för ett åtgärdsprogram. Den tydligaste markören på att elever på
nationellt program inte tagit en examen är att de inte fått ett godkänt betyg i En5.

Av de elever som tog en examen var det en som läste och fick grundläggande behörighet.

64% av avgångseleverna har fått en anställning efter avslutade studier.

Samtliga elever
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Resultaten visar att andelen F har minskat marginellt från fjolårets 24% till årets 23%. Utifrån våra
uppföljningar under året såg vi att elevernas resultat, med så lång tid av fjärrundervisning, var en
utmaning.

Det är marginella skillnader mellan fjolårets och årets F för både flickor och pojkar.

Andelen F i Eng 5 är 49% jämfört med fjolårets 58%. Enligt läraren är förkunskaperna i engelska
fortsatt låga, men flera av eleverna har gått om kursen vilket kan förklara en ökning.

Andelen F i Ma 1 är 33% jämfört med fjolårets 24%. Trots erbjudande om närundervisning var det
flera elever som valde att inte komma till skolan. Lärarens bedömning är att om undervisningen hade
bedrivits som närundervisning så hade fler elever nått ett godkänt betyg.

Andelen F i Sva 1 är 33% jämfört med fjolårets 15%. Den tydligaste markören till en minskad
måluppfyllelse tros vara språksvårigheter i kombination med frånvaro.

Andelen F i Sv 1 är 13% jämfört med fjolårets 30%.

Andelen F i gymnasiearbetet är 12% jämfört med fjolårets 9%. Bortser man ifrån den elev som valde
att avbryta sina studier så är det enbart 6% som har fått ett F.

Elever på introduktionsprogram

Statistiken visar att majoriteten av skolans introduktionselever fullföljer sin plan för utbildningen.
Studieavbrott/övrigt kan vara elever som aldrig har dykt upp vid skolstart och då inte påbörjat sin plan
för utbildningen.

Andelen F i gymnasiekurserna som elever läser på ett introduktionsprogram ligger kvar på samma
procentsats som förra året dvs 27%.

Av antalet elever som påbörjade ett introduktionsprogram 2017 har 21% övergått till ett nationellt
program. 25% av dessa har tagit en examen. 74% av årets introduktionselever har fått jobb efter
avslutade studier.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av
huvudmannen under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas
därefter i en separat bilaga.
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Normer och värden

Enligt skolans LoV-enkät (likabehandling och värdegrund) upplever 85% av eleverna att man
behandlar varandra på ett bra sätt. Det är en marginell ökning från fjolårets 84%. 89% av killarna
jämfört med 80% av tjejerna anser att man behandlar varandra på ett bra sätt.

82% av eleverna upplever sig som trygga i skolan. Det är en minskning från fjolårets 90%. 19% av
killarna jämfört med 15% av tjejerna känner sig otrygga på skolan. I intervjuer med elever visar det sig
att otryggheten främst rör sig om kön till matsalen.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Undervisningstiden för en heltidsanställd ligger på 15,6 timmar, vilket ger gott om tid för både
individuell och gemensam planering. Två gånger i månaden träffas pedagogerna för att bland annat
utveckla och förbättra undervisningen genom kollegialt lärande.

Varje ämne/kurs är fördelat på ett helt block, dvs undervisningen av ett ämne/kurs sker under en
förmiddag eller eftermiddag. Fördelen med längre pass är att eleverna hinner få stöd och hjälp av
läraren i en större omfattning. Nackdelen är att vissa elever har svårt att hålla fokus under en längre
tid.

Varje program följs upp fyra gånger per läsår där vi tittar på elevers progression, närvaro, behov av
studiehandledning och anpassningar som ligger utanför skolans gemensamma arbetet för ledning och
stimulans. Under året har vi även haft fyra analysseminarium där vi följt upp olika typer av underlag,
såsom undervisningsutvärderingar, närvaro, APL, IM-prognos samt progression i de olika grupperna.

Rektor har säkerställt att elevhälsan tagit fram material för att arbeta med värdegrundsarbetet under
mentorstid. Det är ett pågående arbete som fortlöper under hela läsåret där eleverna får möjlighet att
utveckla ett demokratiskt förhållningssätt och respekt för människor och miljö.

En plan mot kränkande behandling arbetas årligen fram utifrån de resultat som Likabehandlings- och
värdegrundsenkäten (LoV) visar. Planen implementeras hos såväl personal och elever som hos
handledare på APL/praktikplatserna.

På skolan finns det ett elevråd som drivs av dem själva. Rektor och kurator har deltagit vid vissa
tillfällen. Varje år ska elevrådet vara delaktiga i arbetet med skolans ordningsregler, som sedan rektor
tar beslut om. Ordningsreglerna ska utgå ifrån skolans värdegrund, och gäller såväl i undervisningen
som i övriga delar av skolan.

Undervisning och lärande har varit ett utav skolans fokusområden med några insatser som har varit
direkt kopplade till varje undervisande lärare. Många av våra elever har bristande förkunskaper samt
bristande språkkunskaper, vilket gör att de inte kan tillgodogöra sig sin utbildning på bästa sätt. En av
insatserna har varit Skolverkets moduler för ett språkutvecklande arbetssätt där lärarna har fått
planera och implementera olika aktiviteter i sin undervisning. Förra läsårets elevenkät visade att
eleverna önskade mer variation i undervisningen. Lärarna har under året gjort auskultationer hos
varandra för att skapa bästa möjliga undervisning för våra elever.

Normer och värden var inget fokusområde men ändå något som vi fick arbeta med lite extra under
året. Det blev en lite tuffare uppstart än vanligt vilket resulterade i att en modell för ett gemensamt
förebyggande och främjande arbete påbörjades. LoV-enkäten visade även att många elever vill arbeta
mer med bland annat grupptryck och de mänskliga rättigheterna. Personalen tog fram en planering för
både mentorstid och lektionstid.

9



Utvärdering av undervisningen

Samtliga lärare utgår ifrån rådande styrdokument, examensmål, kunskapskrav och centralt innehåll.
Lärarna redovisar även hur de har tagit hänsyn till de olika elevgrupperna och anpassat
undervisningen utifrån deras nivå. I undervisningen har lärarna använt sig av olika metoder såsom
teori varvat med praktiska övningar. Eleverna har haft möjlighet att arbeta både enskilt och i grupp.
För att stimulera och utmana dem har det funnits tillgång till mer avancerade uppgifter samt även att
uppgifterna kunnat göras på olika nivåer.

Samtliga lärare arbetar i hög grad med ledning och stimulans på gruppnivå vilket betyder att enskilda
elever inte har behov av extra anpassningar i samma utsträckning. Dock har det funnits elever som
har haft extra anpassningar utöver den ledning och stimulans som förekommit under lektionstid.
Tidigare utvärdering från lärarna gällande vårt arbete med ledning och stimulans har enbart visat
positiva svar. Arbetet har underlättat i klassrummet då alla har varit hjälpta av de anpassningar som
gjorts. Programavstämningen ses också som ett positivt och stödjande forum där lärare kan diskutera
och samverka kring elevers olika behov och förutsättningar.

Enligt lärarnas utvärdering har studieron varit blandad. Några upplever att eleverna inte alltid har de
bästa förutsättningarna för att studera i hemmiljö, medan andra menar att det har fungerat bra. Enligt
elevenkäten anser 63% av eleverna att de kan få arbetsro i skolan, vilket är en minskning med 4
procentenheter sedan föregående läsår. Det är ett svårtolkat svar då majoriteten av eleverna hade
fjärrundervisning vid tiden för elevenkäten. De elever som av någon anledning har haft svårt med
studieron under fjärrundervisningen har fått möjlighet att komma till skolan.

Eleverna ges möjlighet att aktivt få ha ett inflytande över utbildningen genom delaktighet i planering
samt olika examinationsformer. I vissa fall föreslår lärarna olika metoder för att eleverna ska kunna
välja. Lärarna använder sig då mestadels av demokratiska metoder genom att rösta för olika förslag.
Undervisningsutvärderingen visar att lärarna till 70% (på en skala mellan 7-10) är bra på att få
eleverna att vara med och påverka hur de ska arbeta. Skolans klasser har haft genomgång om hur
elevrådet kan arbeta med inflytande och delaktighet. De har fått hjälp av kurator med struktur,
planering och mötestider. Lärarnas utvärdering visar att det finns möjlighet till ett aktivt inflytande över
elevernas utbildning framförallt i samråd mellan lärare och elev, val av APL eller praktikplatser samt
hur olika uppgifter ska utföras.

Utvärdering av både yrkeslärarna och gymnasiegemensamma lärare visar att de utgår ifrån elevernas
examensmål på respektive yrkesprogram i undervisningen. Lärarna försöker hitta gemensamma
punkter i examensmålen för de olika programmen eftersom det är blandade grupper. Ett gemensamt
projekt mellan matematiken och yrkesämnena var planerat, men är framflyttat till nästa år pga
sjukdom. Några mindre ämnesövergripande projekt har ändå genomförts, bland annat mellan
naturkunskap och sva, idrott och sva samt idrott och historia. Majoriteten av lärarna önskar dock fler
samarbeten.

Gg-lärarna samarbetar inom sina respektive ämnen där det finns fler än en lärare i ämnet. De sitter i
hög grad tillsammans med de som undervisar i samma ämne. Det förekommer både strukturerade
samarbeten samt många informella utbyten av idéer och tankar. Lärarna upplever att eleverna har en
stor respekt och förståelse för varandras olikheter under lektionstid. Det är väldigt få elever som inte
medvetet lyckas förhålla sig till det. Lärarna uppger att olika arbetsformer varierar mellan
grupparbeten och utbyten av tankar och erfarenheter i klassrummet.

En av aktiviteterna för en ökad måluppfyllelse i gymnasiearbetet var att ha en gemensam genomgång
för elever på nationellt program så att alla skulle få samma information. Utöver det så hade alla elever
möjlighet till hjälp med sin redovisning hos en av svensklärarna. Det resulterade i att 14 av 16 elever
klarade sitt gymnasiearbete. Fjärrundervisningen har påverkat både elevers resultat och motivation
under året. Det har vi bland annat sett i våra programavstämningar. För att ge eleverna bättre
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förutsättningar har vi under läsåret satt in extra tillfällen för prov eller undervisning. Alla elever med ett
F i sv1/sva1, ma1 och en5 har lagts in i grupperna för läsåret 20/21 för att kunna läsa om kursen och
på sätt få möjlighet att nå en examen. Vi ser att majoriteten av de elever som har fått stöd av
specialläraren har nått minst ett godkänt betyg i den aktuella kursen eller ämnet. Biträdande rektor
kallade alla elever i år tre på nationellt program för en genomgång av studieplanen. De diskuterade
nuläge och möjligheter till en examen. I intervju med rektor uppgav flera av dem att samtalet var
givande men att det kunde tagits redan i uppstarten.

Värdegrunden har stort fokus i historia, religion och samhällskunskap med avseende på
förändringsprocesser såsom jämställdhet, rasism, etnicitet, religion och ideologier. Attityder och
åsikter tas även upp på mentorstiden för olika aktuella områden. Dessa har varit likabehandling,
värdegrund, jämställdhet, plan mot kränkande behandling, HBTQ och diskriminering. Samtliga klasser
har blivit informerade och fått ta del av planen mot kränkande behandling. Vi har under åren upplevt
att den är svår att förstå i sin kontext. Därför har vi numera tagit fram en förenklad plan mot kränkande
behandling för att eleverna skulle kunna ta den till sig på ett bättre sätt. Elevenkäten visade framförallt
tre områden som eleverna ville arbeta mer med på skolan. Lärarna fick då tid att planera olika
aktiviteter kring ordningsregler, grupptryck och mänskliga rättigheter. Arbetet påbörjades under våren
och kommer att fortlöpa under nästa läsår. Bland annat startades det upp diskussioner om mänskliga
rättigheter på mentorstiden för att sedan lyftas på samtliga lektioner, såsom det passade det specifika
ämnet. Lärarna skapade även en temavecka kring Pride för att belysa vikten av att få vara den man är
oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning.

Slutsatser

Framgångsfaktorerna för en ökad måluppfyllelse i gymnasiearbetet var att ge eleverna på nationellt
program en gemensam information kring vad som förväntas av dem. Arbetet leddes utav en
förstelärare som även gjorde en del uppföljningar med mentorerna under läsåret. Möjligheten till att få
hjälp med sina redovisningsformer av arbetet har också givit resultat. Arbetet kommer att fortsätta
under nästa läsår.

Det språkutvecklande arbetet är till största del implementerat men påminnelse och uppmuntran kring
arbetet kommer att behövas även under kommande läsår.

Vi ser att samverkan mellan lärare, såsom ämnesövergripande undervisning, kan leda till en ökad
variation av undervisningen. En plan för hur samverkan skulle se ut mellan olika lärare var satt, men
aktiviteten har skjutits upp till nästa läsår pga sjukdom.

En ny proaktiv elevuppföljning (MUD) kommer att starta 21/22. Det ökar våra möjligheter att anpassa
undervisningen i högre grad på gruppnivå. Biträdande rektor kommer även att kalla elever i år 3 vid
uppstart för samtal kring examen eller mål med utbildningen. År 2 kommer att kallas vid vårterminens
start.

Speciallärare kommer att ge ett ökat stöd för även engelska och matematik.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

För elever som går programinriktat val har vi följande struktur: De grundskoleämnen som behövs för
att kunna antas till ett nationellt yrkesprogram schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att
eleven snarast når behörighet till det nationella program som utbildningen inriktas mot.
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Utbildningen är inriktad mot Handels- och administrationsprogrammet, Fordons- och
transportprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska programmet, El- och
energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet.

Eleven läser alla gymnasiekurser i karaktärsämnen samt gymnasiegemensamma kurser tillsammans
med elever som går motsvarande nationellt program. Det innebär också att eleven har
arbetsplatsförlagt lärande under samma perioder som dessa elever. Därtill läser de sina
grundskoleämnen i enlighet med sin individuella studieplan.

När eleven har nått behörighet till ett nationellt yrkesprogram bestäms, i samband med att den
individuella studieplanen revideras, hur den vidare undervisningen för eleven ska organiseras. Det
ska ske utifrån elevens förutsättningar.

För yrkesintroduktion gäller följande struktur: Skolan utgår ifrån de ämnen som eleven har med sig
från grundskolan och skapar sedan en individuell studieplan utifrån elevens målsättning.
Målsättningen är att de ska bli behöriga till ett nationellt program eller bli anställningsbara. Den
grundläggande strukturen är ämnesstudier i karaktärsämnen med inriktning mot; Handels- och
administrationsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet,
Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet. Eleverna
tillhör den klass som går mot det nationella programmet.

Uppföljningen för eleverna sker programvis med ca 4 gånger per läsår. Programavstämningen är ett
forum för samverkan mellan berörda lärare där fokus ligger på utbildningens mål för varje
introduktionselev.

Utvärdering av introduktionsprogram

Av årets treor gick majoriteten av eleverna på ett introduktionsprogram. Dessa elever har under tre år
gått på skolan och fullföljt sin individuella studieplan.

Utbildningens syfte för elever på ett introduktionsprogram är antingen att bli behörig till ett nationellt
program eller att bli anställningsbar.

Sex elever har under läsåret övergått från IMY till IMV. 13 introduktionselever (4 IMY+ 9 IMV) har
övergått till ett nationellt program. 54% av eleverna med målsättning att gå ut i arbete har fått ett jobb
efter genomförd utbildning.

Skolan har ett samverkansavtal med vissa kranskommuner som möjliggör att eleverna kan gå tre år
på ett introduktionsprogram. Studieplanens innehåll planeras läsårsvis beroende på föregående
läsårs måluppfyllelse.

Av årets introduktionselever har 27 av 82 klarat ett godkänt betyg för engelska grund. I sv/sva grund
har 11 elever av 47 nått ett godkänt betyg. I ma grund är det två elever av 65 som har klarat ett
godkänt betyg.

Av årets elever som gått på ett Introduktionsprogram har andelen F ökat marginellt i de
gymnasiekurser de läst.

Det är ingen skillnad på uppstart för introduktionselever då de tillhör samma klass som elever på ett
nationellt program. Eleverna informeras  av SYV om vilket introduktionsprogram de går. Elever på
yrkesintroduktion har även blivit inbjudna till ett kartläggningssamtal i samband med skolstart.

Studieplanerna följs upp kontinuerligt och revideras utifrån deras målsättning.
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Efter genomförd utbildning utfärdas ett gymnasieintyg för elever som inte har övergått till ett nationellt
program, men som fullföljt utbildningen enligt sin individuella studieplan. För elever som inte har ett
godkänt betyg i sv/sva, ma och en på grundskolenivå utfärdas ett kompletterande betygsdokument.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av
huvudmannen under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas
därefter i en separat bilaga.

Slutsatser

Vi kommer att fortsätta med kartläggningssamtalen för elever på Yrkesintroduktion. Uppföljning kring
elevernas progression sker löpande med hjälp av MUDen så att rätt insatser sätts in i ett tidigare
skede. Vi kommer även att vara mer behjälpliga kring elevernas studieplan för att öka elevernas
studieresultat.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Då vi är en liten skola finns det inte alltid tillgång till mer än en lärare i ett ämne/kurs.  Sambedömning
görs i den mån det går och där det finns fler lärare i samma ämne/kurs. Lärare som kunnat
sambedöma ersättningsprov för nationella prov har fått tid för det. Vid sambedömning i undervisning
på APL/praktik används egna bedömningsdokument för att det ska bli mer tydligt för handledaren om
vilka kunskaper eleven förväntas uppnå.

Under läsåret har det anordnats  gemensamma nätverksträffar för lärarna i syd. Där fanns det tid att
samverka och utbyta erfarenheter kring bedömningar.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Yrkeslärare beskriver att vid praktiska moment har flertalet av eleverna fått löpande återkoppling
under tiden och efter genomfört arbete. De trepartssamtal som är utförda ute på APL/praktikplatserna
har legat till grund för den formativa bedömningen genom både självskattning och bedömningsstöd.
Gällande yrkesämnena är det slutgiltiga betyget en sammanvägning av all tillgänglig information om
elevens kunskaper såsom inlämningsuppgifter, skriftliga och muntliga prov, diskussioner i
klassrummet, prestationer på APL som finns i bedömningsstöd och trepartssamtal. På handels- och
administrationsprogrammet finns det tre lärare och de har haft pågående diskussioner kring de olika
värdeorden i kunskapskraven. De har även skapat en egen mall utifrån Praktiskas egna
bedömningsstöd som förenklar bedömningen tillsammans med handledaren.

Enligt lärare i gymnasiegemensamma ämnen och grundskoleämnen har eleverna fått fortlöpande
återkoppling under lektionstid eller i form av kommentarer efter avslutade arbeten. Även vid
individuella samtal med eleverna har diskussionen fördjupats kring framgångar och utvecklingsbehov.
De elever som har arbetat i Kunskapsmatrisen (ett digitalt läromedel) har fått återkoppling till efter
varje individuell uppgift. Flera av lärarna har använt hangout, dvs ett enskilt mötesforum i Google, för
att underlätta kommunikationen och den formativa bedömningen med eleverna.
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I gymnasiegemensamma kurser och grundskoleämnen har underlaget utgått ifrån skriftliga prov och
uppgifter, diskussioner, debatter samt grupparbete. Lärarna sambedömer främst i en, sv/sva och ma
utifrån de nationella proven, vilket i år har varit ersättningsprov. De använder sig även av Skolverkets
bedömningsstöd och anvisningar.

Från höstterminens undervisningsutvärdering, gällande information till elever om bedömning och
betyg, ser vi en nedåtgående trend under våren. Påståendet “Lärarna har informerat mig om hur
bedömningar görs och hur betyg sätts i kursen” visar att värdet 1-3 har gått från 4% till 12%. Vi ser
därför ett behov att arbeta mer rättssäkert och strukturerat som gör att både elever och
vårdnadshavare när som helst kan få ta del av informationen. En insats kring detta var planerat, men
vi upplevde att mallarna i vår digitala skolplattform motsatte sig de allmänna råden om betyg och
bedömning från Skolverket.

Under läsåret har det tillkommit tre nya lärare, varav två var obehöriga. Den ena fick möjlighet att gå
bredvid under ett antal timmar under höstterminen för att kunna sätta sig in i det kommande arbetet.
Den andra har haft möjlighet att arbeta parallellt tillsammans med behörig lärare. Den lärare som var
behörig fick introduktion och överlämning från tidigare lärare. Samtliga förstelärare finns som stöd
under hela läsåret.

Utifrån läsårets programavstämning anser varje mentor att de fått en samlad bild av elevernas
kunskapsutveckling. På utvecklingssamtalen har elev och vårdnadshavare i år 1 fått tillgång till
information kring kunskapsutvecklingen. För tvåor och treor har traditionella utvecklingssamtal hållits
med respektive mentor.

Slutsatser

För att arbeta mer rättssäkert och strukturerat, som gör att både elever och vårdnadshavare kan få ta
del av informationen, kommer vi att påbörja ett underlag för bedömning som ska skickas ut till elever
och vårdnadshavare innan utvecklingssamtal.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolans elevhälsa består av medicinsk, psykologisk, psykosociala samt specialpedagogisk
kompetens.

Skolsköterskan avslutade sitt uppdrag i februari. Hon påbörjade arbetet med att erbjuda alla elever ett
hälsosamtal, hjälpte till med planering för elever med behov av särskilda insatser samt genomfört
samtal i olika hälsofrågor.

Kuratorn arbetar 50% och ger råd och stöd till elever, föräldrar och lärare, medverkar i krisgruppen,
arbetar med frågeställningar som rör studier av sociala och psykiska frågor, livsfrågor, familj,
samlevnad och droger samt arbetar med den psykosociala arbetsmiljön på skolan.

Specialpedagogen arbetar 50% och är en drivande part i arbetet med att uppmärksamma och
identifiera elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar, är ett stöd när det gäller extra
anpassningar, utvecklandet av skolans lärmiljöer, ger råd och stöd till ledning och pedagogisk
personal samt är en drivande part i frågor gällande skolans utveckling av det pedagogiska arbetet.

Skolpsykologen deltar inte i det vanliga elevhälsoarbetet men deltar i EHT-möten ca 2 ggr per termin
samt genomfört utredning för elev.
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Skolläkaren är inhyrd ca 2 ggr per termin och arbetar för en god och säker skolhälsovård samt arbetar
konsultativt i verksamheten.

Elevhälsan förebyggande och främjande arbete består till en stor del av att plocka fram bra material
som ska användas på mentorstiden där elevhälsan även håller i vissa delar. Vi har arbetat mycket för
att synliggöra elevhälsan för att eleverna ska känna sig trygga att ta kontakt med dem. Beroende på
elevgrupper planeras det olika typer av föreläsningar under året.

Om en elev inte anses nå det lägsta kunskapskravet för en kurs görs en anmälan till rektor av
undervisande lärare. Rektorn tar beslut om anmälan ska leda till en utredning av särskilt stöd eller om
det finns andra insatser som kan vara gynnsamma för eleven. Specialpedagogen utför utredningen av
särskilt stöd. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd beslutar rektor att ett
åtgärdsprogram ska upprättas.  Specialpedagogen utarbetar åtgärdsprogrammet där elev och
vårdnadshavare har möjlighet att delta.

Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan där en tydlig mötesstruktur följts. De har främst varit
delaktiga gällande närvaro- och värdegrundsarbetet då löpande utvärderingar och revideringar gjorts
under året.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Skolsköterska saknades i uppstarten men tjänsten tillsattes i september och var då en tillfällig lösning
fram till februari, dock bara på 20%. Därefter har tjänsten varit vakant. I övrigt har alla kompetenserna
funnits på plats, dock i mindre omfattning än vanligt pga vab och sjukdom. Det har givetvis påverkat
det främjande och förebyggande arbetet eftersom föreläsningar har blivit inställda och uppskjutna
samt att eleverna ibland har fått vänta på rätt kompetens.

Vi har de senaste läsåren använt oss av de mest förekommande extra anpassningarna som ska ingå i
ledning och stimulans i klassrummet, detta för att minska behovet av extra anpassningar för enskilda
elever. Arbetsgången har funnits på plats i samtliga klassrum som stöd för läraren. Lärarnas
utvärdering visar att arbetet med ledning och stimulans har underlättat för eleverna. Dock är det svårt
att se en klar effekt av arbetet då undervisningen till stor del bedrivits som fjärrundervisning. Tips och
råd har getts för att ytterligare stärka ledning och stimulans under fjärrundervisningen.

Under läsåret har vi haft programavstämningar där vi har gått igenom elevernas närvaro,
kunskapsprogression, APL samt behov av studiehandledning.  Lärarna har direkt fått till sig att göra
en anmälan till rektor om eleven inte anses nå målen, vilket har gjort att anmälan till rektor har kommit
in betydligt tidigare under läsåret. Varje program har haft totalt fyra avstämningar under läsåret.
Avstämningarna har varit ett forum för diskussion och helhetssyn på såväl individ- som på gruppnivå.
Måluppfyllelsen har ökat marginellt och närvaron har ökat från 80,4% till 82,1 %. Dock såg vi att
fjärrundervisningen inte var lämplig för våra elever då många behöver stöd och stöttning på plats i
skolan. Även att närvaron har ökat så har flera elever haft svårt att fokusera och prestera i hemmiljö.

Resultaten av LoV-enkäten visade att 43 % av eleverna inte vet vad skolan gör för att motverka att
elever blir illa behandlade, trots att samtliga mentorer presenterat planen mot kränkande behandling.
Vi antar att planen mot kränkande behandling är svår att förstå för eleverna, eftersom majoriteten har
svenska som andraspråk och saknar vana att läsa långa och formella texter.  Delar av elevhälsan
skapade då ett förenklat material som presenterades för de olika årskurserna. Dock har det varit svårt
att följa upp eftersom stora delar av undervisningen gjordes på distans.
Resultatet visade även att 11% av eleverna upplever sig illa behandlade av personal. I samtal med
elevrådet framkommer det att vissa lärare kan uttrycka sig olämpligt eller att vissa lärare skämtar på
ett sätt som de inte förstår, samtidigt som eleverna uppger att de inte alltid läser frågorna i enkäten
innan de svarar. Vid terminsstarten VT21 höll kuratorn en föreläsning om coachande ledarskap.
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I elevenkäten framkommer det att 63% av eleverna upplever att de kan få arbetsro, vilket är en
minskning med fyra procentenheter från föregående läsår. Det är svårt att göra en bedömning kring
studieron då det har varit blandat med när- och fjärrundervisning och då vi inte heller vet vad som
påverkar eleverna mest.

På grund av minskade tjänster har vi inte längre kunnat erbjuda några möten med mentorerna
gällande frånvaron. Var fjärde vecka har rektorn gjort en kartläggning över elevernas frånvaro.  En
frånvaroutredning har satts igång för de elever som haft frånvaro i betydande utsträckning. Varje
månad går rektor och kurator igenom de utredningar som kommit in. Rektor tar sedan beslut om
eventuella insatser. Insatserna har bland annat varit samtalsstöd med någon ur elevhälsan, justering
av individuella studieplaner -  i de fall detta varit möjligt samt eventuella schemaförändringar.
Rapportering gällande frånvaron har även skett månadsvis till elevens hemkommun. En
korridorscoach har funnits på plats och fångat upp de elever som kommit för sent men vid
fjärrundervisningen övergick vi till en annan insats. EHT har då tagit kontakt med de elever som inte
varit frånvaroanmälda eller inloggade på sina lektionslänkar för att säkerställa att allt fungerar. Utöver
det har det gått ut en enkät till eleverna för att stämma av om det funnits behov av stöd gällande
teknik, mående och/eller hjälp med studier. Frånvaron låg i genomsnitt på ca 18 % under läsåret. Vi
ser att insatserna har varit gynnsamma då de har gjort att flertalet elever har uppmärksammats och
att vi har lyckats få tillbaka dem i undervisningen. Frånvaron var som högst under ramadan, vilket
statistiskt sett alltid sker.

För mentorstiden har specialpedagog och kurator skapat en tydlig plan på vilka ämnen som ska tas
upp i klasserna. Dessa har varit likabehandling, värdegrund, studieteknik, jämställdhet, källkritik,
ANDT, hälsa, plan mot kränkande behandling, arbetsrätt, HBTQ och diskriminering. LoV-enkäten visar
att 82% av eleverna känner sig trygga i skolan och 94% känner sig trygga med skolans personal. Den
planering som gjorts för mentorstiderna har upplevts som positiv och bra strukturerad utifrån aktuella
och viktiga områden.

Slutsatser

Mentorstiden är en stor del av det främjande arbetet på skolan. Dock upplever vi att den är något kort,
endast 20 min, vilket gör att klasserna inte alltid hinner diskutera klart. Mentorstiden kommer nu att
förlängas till 30 min.

Den proaktiva elevuppföljningen är en viktig del för att kunna göra rätt insatser på gruppnivå. Den
kommer under hösten att ersättas med MUD (måluppfyllelsedokument). Eftersom vår egna
programavstämning har fungerat bra ser vi det som en positiv utveckling till MUDen.

Elevhälsan har inte varit helt intakt under läsåret pga avsaknad av personal, sjukdom, vab och
föräldraledighet. Det är givetvis inget man kan förutse, men vi ser ändå att det påverkar de rutiner vi
har arbetat fram.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Ett av läsårets fokusområden har varit arbetsplatsförlagt lärande.

Rektor har delegerat anskaffning och kvalitetssäkring av APL-platser till yrkeslärarna. APL är
arbetsplatsförlagt lärande som utgår från målen i elevernas gymnasiekurser. Praktik kan erbjudas på
introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion (inte på Programinriktat val) istället för APL, och kan syfta
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till att eleven ska utveckla andra kunskaper och förmågor än de som ingår i gymnasiekurserna.
Rektor har gjort avstämningar varje månad för vilka elever som inte har fått en APL/praktik-plats samt
begärt information om planering för att få ut samtliga elever på en APL/praktik-plats. Yrkeslärarna
avgör vilka moment som är lämpliga att läggas ut på APL genom att utgå ifrån ämnets syfte, centrala
innehåll och kunskapskrav. De moment som läggs ut gör att eleverna får en bild av vad deras framtida
yrke innebär. Om det visar sig att något moment inte är genomförbart på platsen görs detta inne på
skolan, alternativt får eleven om möjligt byta plats.

Möjlighet till besök och trepartssamtal ges när eleverna är ute på APL/praktik och då lärarna inte har
någon undervisningstid.

För att säkerställa kvaliteten på APL-platsen har yrkeslärarna uppmanat handledarna till att gå
Skolverkets webbaserade handledarutbildning.

Majoriteten av eleverna påverkas inte av schemaläggningen då vi i första hand försöker få till så
många heldagars APL som möjligt. Dock finns det elever som har halvdagars APL/praktik då vi har
många elever som går ett introduktionsprogram med flera olika gruppsammansättningar.

Yrkeslärarna arbetar strukturerat med täta uppföljningar på APL-/praktikplatserna. De har använt sig
av Praktiskas egna bedömningsstöd. Handels- och administrationsprogrammet har dessutom sitt
egna självskattningsformulär. De flesta yrkeslärarna är noga med att se till att handledaren får den
information de behöver kring eleven gällande anpassningar.

Samverkan mellan yrkeslärare på handels- och adminsitrationsprogrammet sker dagligen. De andra
programmen ges inte möjlighet till samverkan då de är ensamma på sina program. Dock har det getts
möjlighet till samverkan inom Praktiskas skolor i syd.

I år har programråden valt att bland annat diskutera den aktuella coronasituationen, Loop me,
gymnasiearbeten samt branschernas utveckling och behov av personal.

Utvärdering av APL

Inom vissa yrkesområden har det varit svårt att hitta bra APL-platser. Då vi bedriver lärlingsutbildning
är det av högsta prioritet att få ut eleverna till ett relevant och kvalitativt företag. De elever som av
någon anledning inte har fått en APL-eller praktikplats har blivit schemalagda och arbetat i skolan
under ledning av sin yrkeslärare.

Yrkeslärare försöker skola in nya handledare löpande och de erfarna uppmanas att gå Skolverkets
handledarutbildning. Det förekommer dock en viss variation på APL-/praktikplatserna över hur väl
förberedda handledarna är.

Trepartssamtalet har enligt utvärdering fungerat mycket väl på ett av skolans program. På handels-
och administrationsprogrammet görs tre trepartssamtal under läsåret – nov, feb och maj. På det sättet
skaffar de en god dokumentation över elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskrav och
centralt innehåll. Under rådande pandemi har flera trepartssamtal gjorts digitalt. Det framkommer från
yrkeslärarna att mallen för samtalen är många gånger lite missvisande för eleverna då handledarna
säger att de ligger på en A-nivå medan yrkeslärarna har en annan uppfattning kring nivån.

Elevernas lärande och erfarenheter används delvis genom APL-uppgifter som görs på företaget och
till viss del genom ”veckans fråga” där elevernas upplevelser diskuteras på lektionstid. Genom den
återkopplingen knyts teori och praktik samman. Det är en återkommande diskussion med eleverna
om vad de har upplevt på sina olika APL/praktik-platser. Vissa av eleverna ska under sin APL/praktik
redovisa vad de gjort under veckan i en loggbok som läraren tar del av. Lektionerna fungerar som en
reflektion från APL och återspeglas i skolarbetet.
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Elevenkäten visar att fler elever känner sig otrygga på sin APL-plats.Siffran har gått från 76% till 60%.
Vid intervjuer med eleverna framkommer bland annat att de får för svåra arbetsuppgifter i förhållande
till sina förmågor och förutsättningar.

Både yrkeslärare och gg-lärare utgår ifrån elevernas egna erfarenheter utifrån deras APL/praktik och
det de har med sig därifrån. Lärarna försöker även få dem att se helhetsbilden om varför de gör olika
uppgifter och vilken nytta de kan ha av det i andra ämnen eller i kommande studier och yrkesliv.
Samverkan mellan yrkesämnen och matematik fick skjutas upp till nästa läsår pga sjukdom.

Vi har en sett en positiv utveckling i gymnasiearbetenas genomförande och utformning. 14  elever av
16 har nått ett godkänt betyg i sitt gymnasiearbete. Samtliga elever i år 3 på ett nationellt program fick
en gemensam genomgång av gymnasiearbetets process. Under läsåret har det även gjorts
kontinuerliga uppföljningar kring elevernas progression. Eleverna har även fått stöd i sitt arbete med
redovisningen.

Skolan försöker ha en stark koppling till näringslivet och de olika branscherna men detta kan
utvecklas mer.  Inga studiebesök är gjorda på grund av rådande restriktioner. Istället har det visats en
del Youtube klipp på företagsfilmer.

Skolan har under året följt det årshjul för programråd, som upprättades under förra läsåret,  med en
tydlig planering för hur inbjudan och utformning ska se ut. Handledarna ska känna att de är delaktiga i
undervisningen och förstå att de kan komma med förslag och idéer till utveckling av samverkan.
Skolan har bjudit in till två gemensamma programråd under läsåret. Dessa träffar har varit digitala,
något som setts som positivt av handledarna.

Slutsatser

Trepartssamtalet är en viktig del av underlaget för elevernas utveckling och bedömning. Det är också
ett viktigt forum för att bygga bra relationer med handledarna så att vi kan fortsätta få ut våra elever
på APL. En uppdaterad version av mallen för trepartssamtalet kommer att användas då den gamla
inte visar samma förståelse för betygskriterierna. Samtliga yrkeslärare ska använda sig av den nya
mallen.

Loop me har sedan tidigare implementerats men användandet av det digitala verktyget varierar.
Samtliga yrkeslärare behöver hitta en samsyn och gemensamma riktlinjer över hur de ska använda
det.

Trots ett tydligt årshjul kring programrådet ser vi fortfarande att det finns utmaningar med att få
handledarna att delta. Vi kommer dock att fortsätta med digitala programråd om det önskas.

Strukturen kring gymnasiearbetet har fallit väl ut. Arbetet fortsätter under nästa läsår.

Handledarna behöver få mer information kring vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på.
Yrkeslärare behöver även göra tätare uppföljningar med eleven vid en ny APL-plats.

Önskemål kring utbildning i anskaffande av APL-platser har tagits upp i rektorsgruppen. Vi ser att det
finns ett behov då några av programmen har svårt att hitta kvalitativa APL-platser.
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Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

På skolan finns en studie- och yrkesvägledare (SYV) på 25%, då samma person även arbetar som
biträdande rektor har eleverna alltid tillgång till vägledning. Med tanke på rådande omständigheter
blev den mesta informationen till eleverna via Google meet. SYV bjöd in till meet under mentorstid
och informerade eleverna om olika möjligheter till utbildning eller arbete. Informationen har varit
anpassad utifrån vilken årskurs eleverna går,  ju högre årskurs desto mer information har getts
om kommande arbetsliv och olika utbildningar. SYV har även samlat elever som ska göra individuellt
val och haft genomgång om vilka val skolan har erbjudit och möjligheten att läsa till för den
grundläggande behörigheten. Elever har även möjlighet att boka in en tid för enskilt samtal på plats i
skolan eller via meet.

Vid utvecklingssamtal uppkommer ibland vissa frågeställningar om utbildningar samt arbete efter
gymnasiet. Eleven och i förekommande fall vårdnadshavare uppmanas då att boka in ett möte med
SYV för att få den information hen behöver. 

Under hösten var SYV och specialpedagog ute och informerade samtliga treor om möjligheten till att
göra prövning i de kurser där eleven hade fått ett F. Vid detta tillfälle gavs återigen information om vad
som krävs för en examen. I de fall eleven hade ett F sedan tidigare i Sv/Sva1, En5 och Ma1a1 fick
eleven möjlighet att gå om kursen eller göra en prövning.

Då många av skolans elever är introduktionselever har SYV en bra kontakt med Komvux och en del
möten har bokats in med elev, SYV och SYV på Komvux. Detta har gjorts efter samtal då elever
funderat på vilka olika möjligheter de har till att fortsätta läsa för att få en examen eller gå de
yrkesutbildningar som erbjuds.

Under våren gavs även möjlighet att delta i en digitalt informationstillfälle på Linnéuniversitetets (LNU)
om de olika utbildningar som universitetet erbjuder. Eleverna har även fått möjlighet att delta digitalt
på Saco´s årliga utbildningsmässa.

Under våren hade SYV enskilda samtal med programeleverna i år tre. Under samtalet gick man
igenom den individuella studieplanen för att stämma av att eleven har rätt förutsättningar för att kunna
få en examen och information gavs också om olika utbildningar och möjlighet till att söka Komvux för
att komplettera behörighetskurser till olika utbildningar.

Våra utbildningar är yrkesutbildningar och våra lärare har en gedigen kunskap om elevernas
kommande yrkesliv, detta innebär att eleverna får mycket information genom dem. På flera program
bjuds även de olika fackförbunden in för att ge eleverna information om elevernas kommande
arbetsliv. 

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Rektor anser att yrkeslärarna tillsammans med studie- och yrkesvägledare har en god kompetens för
att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Elever som väljer att byta program,
byta skola, söka ett arbete, söka till universitet eller Komvux får stöd i vilka alternativ som finns istället.
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Samtliga elever på skolan har möjlighet att boka in individuella samtal med SYV. Då samma person
har en delad tjänst och arbetar heltid på skolan finns alltid tillgång till vägledning för eleverna. 

Samverkan har skett mellan lärare och SYV då eleverna har ställt frågor till lärarna under lektionstid.
Lärarna har då diskuterat med SYV alternativt hänvisat eleven att ta kontakt för ett möte. Personalen
på skolan har ett bra samarbete gällande eleverna då det oftast diskuteras olika frågeställningar som
eleverna kan ha kring sitt kommande yrkesliv eller utbildningar. En del program hann få information
från de olika fackförbunden men flera skulle fått detta under vårterminen, vilket inte var genomförbart
p.g.a. Covid-19.

LNU:s informationsdag blev digital och eleverna fick information och länk via ett Google classroom
som skolans SYV startade upp för att kunna ha kontakt med och ge information till eleverna i år tre.
Möjlighet fanns även att boka in fysiskt möte, möte via meet eller telefonmöte för de elever som hade
behövt vägledning under tiden skolan var stängd. 

De enskilda samtalen som SYV hade med årets treor uppskattades och samtalen ledde också till att
vissa elever ville ha hjälp att söka till eftergymnasiala utbildningar och Komvux för komplettering av
behörighetskurser.

Då de flesta av skolans elever är introduktionselever är det svårt för många av dem att hinna läsa in
ämnen och kurser för att kunna antas på ett nationellt program och få en examen. Många av dem får
istället ett arbete och informeras då om olika sätt att komplettera och läsa in kurser för att så
småningom kunna få en examen.

Slutsatser

En halvdag med information från Arbetsförmedling och Komvux ska inplaneras nästa läsår. Elever
som slutat ska bjudas in på de olika programmen för att informera eleverna om deras kommande
yrkesliv. 

De olika fackförbunden kommer även att bjudas in nästa läsår. 

SYV kommer ha individuella samtal med samtliga treor under höstterminen. Samtalen kommer
påbörjas med eleverna på nationellt program i september och sedan kommer övriga treor erbjudas
samtal, efterhand under hösten.
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5. Sammanfattning och fokus framöver
Vi har under året haft Undervisning och lärande samt Arbetsplatsförlagt lärande som våra
fokusområden. Vi ser att vissa av insatserna har gett effekt men vi behöver utveckla det ytterligare. Vi
väljer därför att fortsätta med dessa två fokusområden under läsåret 20/21. Därtill kommer vi även att
fokusera på det närvarofrämjande arbetet.

Undervisning och lärande
Framgångsfaktorerna för en ökad måluppfyllelse i gymnasiearbetet var att ge eleverna på nationellt
program en gemensam information kring vad som förväntas av dem. Arbetet kommer att fortsätta
även detta läsår.

Det språkutvecklande arbetet är till största del implementerat men påminnelse och uppmuntran kring
arbetet kommer att behövas även under kommande läsår.

Vi ser att samverkan mellan lärare, såsom ämnesövergripande undervisning, kan leda till en ökad
variation av undervisningen. En plan för hur samverkan kommer att genomföras. Ytterligare aktiviteter
för en ökad variation kommer att genomföras.

Arbetsplatsförlagt lärande
Inom APL behöver vi säkerställa att samtliga yrkeslärare använder sig av trepartssamtal då det ger ett
mer formativt verktyg och ett tydligare sätt att involvera både elev och handledare i elevens
utveckling. En ny mall är skapad.

Trots det årshjul som skapades för programråden blev det en utmaning med antalet anmälda
handledare pga Covid-19. Arbetet kommer att fortsätta.

Då stora delar av gymnasiearbetet görs på APL-platsen behöver eleverna få likvärdig information
samt stöd och struktur vid sammanställningen av gymnasiearbete. Insatserna för gymnasiearbetet
kommer ligga under båda våra fokusområden.

Arbetet med att använda Loop me på ett likvärdigt sätt fortsätter.

Handledarna behöver få mer information kring vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på.
Yrkeslärare behöver även göra tätare uppföljningar med eleven vid en ny APL-plats.

Närvarofrämjande Arbete

Vi ser att den totala frånvaron har ökat något de två senaste läsåren. Det är något vi har haft i
beräkning då restriktionerna har gjort att elever med minsta symptom ska stanna hemma. Vi har
tydliga rutiner kring frånvaro och arbetar kontinuerligt med att följa upp den. Vi ser att det finns en
koppling mellan måluppfyllelse och frånvaro och behöver därför göra olika typer av insatser för att
främja närvaron. Bland annat kring trygghet och studiero.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Växjö 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 Växjö

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 5 2 2

El- och energiprogrammet Elteknik 2 4 1

Fordons- och transportprogrammet Personbil 1 3 1

Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 4 9 6

Industritekniska programmet Svetsteknik 1 2 2

VVS- och fastighetsprogrammet VVS och ventilation 1 3 3

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 1 2 1

El- och energiprogrammet 3 2 3

Fordons- och transportprogrammet 4 3 3

Handels- och
administrationsprogrammet

6 3 7

Industritekniska programmet - 1 2

VVS- och fastighetsprogrammet - 4 3

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet 3 2 4

El- och energiprogrammet 3 3 3
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Fordons- och transportprogrammet 5 3 3

Handels- och
administrationsprogrammet

10 12 11

Industritekniska programmet 6 2 1

VVS- och fastighetsprogrammet 5 2 1

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020 26% 16% 86%

2020/2021 28% 16% 84%

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

Personal

Skolan har 20 medarbetare som ingår i den pedagogiska personalen. Av skolans åtta gg-lärare är sju
behöriga och den åttonde förväntas bli behörig till sommaren. Av skolans nio yrkeslärare är fyra
behöriga, en går på yrkeslärarprogrammet, tre har gått PiL-utbildningen, en intern utbildning för nya
lärare, och en har gått en kortare variant av utbildningen.

På skolan finns en specialpedagog på 50% samt en kurator på 50%. Skolsköterskans tjänst är för
tillfället vakant. Skolpsykologen går under avtal och skolläkare hyrs in centralt på 16 h/läsår.

Organisation och arbetsformer

Rektor och biträdande rektor bildar tillsammans skolans ledningsgrupp.

Rektor, biträdande rektor och tre förstelärare ingår i skolans utvecklingsgrupp som leder arbetet med
skolans utvecklingsområden. Förstelärarna driver arbetet med områdena.

EHT arbetar och fattar beslut som har med det främjande och förebyggande arbetet att göra. De fattar
även beslut om elevärenden på individ- eller gruppnivå.

Pedagogisk personal delas in i olika lärgrupper beroende på fokusområde. De diskuterar och arbetar
framåt med stöd av förstelärare. Viss form av arbetsorganisatoriska beslut tas.
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Bilagor

Bilaga 1: Resultatsammanställningar
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Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Växjö



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



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

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

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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

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

Betygsfördelning



Betygsfördelning



Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



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

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

Elev/kundundersökning

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

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

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

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

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning







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

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

Elev/kundundersökning (Undervisning)

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

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

Undervisningsutvärdering



Undervisningsutvärdering





Indikatorer: Attraktivitet



Arbetsplatsförlagt lärande
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