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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020–2021 

Under läsåret har vårt interna arbete ytterligare stärkts och utvecklats på ett framgångsrikt sätt, dels 
genom den utökade ledningsgruppen och dels genom de satsningar vi gjort på våra 
utvecklingsområden. Inom främst matematik märks att vi successivt får en högre måluppfyllelse, men 
även inom exempelvis engelska märks att vårt arbete med eleverna blir allt bättre. 

Arbetet har också stabiliserats med en hög andel behöriga lärare som erbjudits och tackat ja till 
tillsvidareanställning. Detta bådar för att en kontinuitet i arbetet kan byggas upp under kommande 
läsår. 

Vi har under året arbetat med fyra fokusområden, som vi vid läsårets slut kan konstatera har gett 
goda resultat. Av de fyra områdena lämnar vi nu tre för fortsatt implementering och behåller endast ett 
av dessa för fortsatt fokusarbete under kommande läsår. Vi har genom arbetet i fokusområdena på 
våra analysseminarier identifierat två nya fokusområden som vi kommer att lägga in i läsåret 2021-
2022. 

Ett tydligt område som det märks att våra insatser gör nytta på är elevnöjdhet och studiero, där vi kan 
se att satsningar på både lokaler och inredning samt på ökad personalnärvaro i gemensamma 
utrymmen har avsedd effekt. Vidare har satsningar på särskilda undervisningsstöd hjälpt eleverna att 
öka sin måluppfyllelse. 

Inför läsåret 2021–2022 kommer vi att göra en omorganisation, där både vår nuvarande biträdande 
rektor och nuvarande SYV lämnar sina tjänster för nya uppdrag och ersätts med en ny person som på 
50% arbetar som biträdande rektor och på 50% som SYV. Det innebär att vi får en och samma 
person på två för skolan och kontinuiteten viktiga uppdrag, en person som därmed också finns på 
plats alla arbetsdagar. 
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2. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Praktiska vilar det systematiska kvalitetsarbetet på vår gemensamma kvalitetledningsmodell och 
är inriktat mot de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam definition av vad vi menar 
med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är 
överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

Vår kvalitetsdefinition: 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).  

 

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen och 
skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för 
utbildningens och undervisningens genomförande, dels om andra 
förutsättningar i form av t.ex. sammansättning av personal och 
elever.  

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

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de 
nationella målen.  

 

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus 

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

Proaktiv uppföljning 

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

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

Kollegial samverkan 

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

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

Aktiv resursfördelning 

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

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar 
av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är: 

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

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till 
vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering 

● två undervisningsutvärderingar (november och april) där eleverna får möjlighet att ge sin bild 
av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen 

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven. Syftet är 
att skapa underlag för att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås 
under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på 
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 
kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre 
måluppfyllelse nästa läsår. 

 

Lokal utvecklingsorganisation 

På enhetsnivå genomfördes under läsåret ett flertal gemensamma uppföljningar, enkäter och 
sammanställningar av resultat, enligt vårt fastställda årshjul i kvalitetsarbetet. Skolans arbete med att 
utveckla kvaliteten följdes upp och utvärderades kontinuerligt under läsåret samt vid läsårets slut. 
Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans läsårsplan, undervisningsutvärderingar, EWS, 
elevhälsomöten, enkäter och resultat i form av betyg och vanligtvis nationella provresultat. 

Även detta läsår saknas nationella provresultat, då Skolverket ställde in proven med anledning av 
corona-pandemin. Efter skolavslutning i juni sammanställdes skolans kvalitetsrapport i sin slutliga 
form, och en arbetsplan tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 

Läsåret 2020-2021 har vi haft fyra fokusområden som vi kontinuerligt arbetat med; jämställdhet, 
elevnöjdhet, studiero och värdegrund samt betyg, bedömning och kvalitet. Här har vi haft flera tillfällen 
att utvärdera och utveckla den kollegiala samsynen och arbetssättet och att återkoppla från elevernas 
utvärderingar. 
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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  

Vi kan tydligt se att vårt arbete med att öka andelen elever med gymnasieexamen ger goda resultat, 
eftersom antalet fortsätter att öka. Till årets resultat måste dock noteras, att andelen elever som 
faktiskt tog gymnasieexamen är högre än vad statistiken visar, eftersom många elever valde att göra 
en prövning i engelska, svenska eller matematik vid slutet av sin skolgång, vilket innebär att de kunde 
gå ut med examen. Men eftersom ämnet i deras studieplan redan var betygsatt, kommer inte 
resultatet med i statistiken. Som skola gjorde vi ett stort krafttag att hjälpa eleverna med sina 
examina, där vi under hela eller delar av läsåret satte in extraresurser, stödundervisning och läxhjälp 
för att öka andelen elever med examen. 
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Samtliga elever  
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Inga nationella prov genomfördes vt 2021. 

 

Elever på introduktionsprogram 

 

 

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 

En av skolans fokusgrupper under läsåret 20/21 har varit studiero och trygghet och resultatet av det 
arbete och de åtgärder som denna grupp har genomfört, visar sig i ovanstående resultat. Eleverna 
har känt av en ökad studiero och trygghet under året som gått. Fokusgruppen har bl.a. varit delaktiga i 
ombyggnad av skolan, för att öka tryggheten och ökad personalnärvaro i de gemensamma 
utrymmena, som i sin tur ska öka såväl studiero som trygghet. Vi har emellertid en bit kvar att jobba 
med det och kommer därför att fortsätta med en del av de åtgärder som fokusgruppen har satt in, 
även till nästa läsår. 
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 
Organisering av undervisningen 

När- och fjärrundervisning 2020–2021 

Under första delen av höstterminen 2020 hade eleverna ordinarie närundervisning. Under andra delen 
av höstterminen bedrevs den teoretiska undervisningen som fjärrundervisning till följd av den rådande 
pandemin. Vi tog beslutet att kvarhålla den praktiska utbildningen som närundervisning. Det gällde 
främst våra program som kräver verkstadsförlagd undervisning. Elevernas APL påverkades också av 
restriktionerna och en del klasser fick ha praktisk undervisning i yrkesämnet i skolans lokaler istället, 
för att kompensera för bortfall av APL. 

Vi har arbetat med samlad undervisning på schemat, där gymnasiegemensam undervisning (GG-
undervisning) sker på vissa dagar och yrkesämnesundervisning har samlats på heldagar i de olika 
verkstäderna, så långt som möjligt. Detta för att yrkesämnena ofta behöver mer samlad tid och att 
eleverna får en varierande undervisning i gg-ämnen under en dag.  

Under vårterminen 2021 justerades regeringens rekommendationer om fjärrundervisning och detta 
innebar att vi kunde organisera undervisningen med kombinerad när- och fjärrundervisning. Vi hade 
som mål att alla klasser i alla årskurser skulle ha minst en dag närundervisning i veckan med både 
yrkes- och gg-ämnen.  

Skolan som en större arbetsplats har gjort en riskbedömning och har vidtagit många olika åtgärder, 
för att minimera smittspridning. En åtgärd är den allmänna rekommendationen att personalen inte 
skall vara i skolan om personen känner av symptom. Skolan har också delat ut munskydd, handsprit 
och ytdesinfektion samt ökat avstånd i t ex matsal och salar genom ommöblering m.m. Elever med 
symptom skulle inte heller befinna sig i skolan. Detta är en utmaning, eftersom en del elever har 
försämrat mående när den sociala kontakten minskar, medan andra faktiskt mår och presterar bättre. 

I enlighet med regeringens beslut om att elever med särskilt stöd får undantag från fjärrundervisning 
identifierade den undervisande personalen redan tidigt under höstterminen, tillsammans med EHT 
och mentorer, skyndsamt elever som var i behov av stöd och undervisning på plats i skolan. Elever 
som var i behov av särskilt stöd på skolan, men som hade fjärrundervisning, fick då hjälp och stöd av 
sina mentorer, undervisande lärare eller annan pedagogisk personal att genomföra lektionen.  

 

Organisering av fjärrundervisning 

Under läsåret 2020–2021 har undervisningen till följd av pandemin präglats av digitalisering. 
Undervisningen organiserades efter de förutsättningar som ges vid fjärrundervisning. I de flesta 
ämnen och kurser deltog eleverna i undervisningen genom videosamtal och delgavs arbetsuppgifter 
och material på skolans lärverktyg, Google Classroom. Även andra digitala verktyg användes, för att 
skapa variation och flexibilitet i undervisningen, exempelvis Googles olika appar, Mentimeter och 
Kahoot. Den digitala undervisningen strukturerades likartat och enkelt, så att eleverna snabbt kunde 
anpassa sig till de nya arbetssätten. De undervisande lärarna utvecklade även olika system, för att 
systematiskt och rättvisande följa upp och ge feedback på elevernas arbete under lektionstid.  
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Personalen enades om att vi behövde ett gemensamt förhållningssätt och tydliga riktlinjer vid 
fjärrundervisning. Vi såg att elevernas närvaro och delaktighet i lektionerna varierade kraftigt i fjärr- 
gentemot närundervisningen. Nya ordningsregler för fjärrundervisning upprättades i samråd med 
elevråd, för att minska risken att förbise elevernas kunskapsutveckling och bibehålla höga 
förväntningar på elevernas deltagande.  

I fjärrundervisningen använde vi oss av, i mångt och mycket, samma extra anpassningar som i 
närundervisningen. Exempel på dessa är ett tydligt lektionsupplägg (t ex med hjälp av skyltar), tydliga 
tidsangivelser och starthjälp. Många lärare upplevde att det var lättare att prata enskilt (och ostört) 
med eleverna genom att lägga upp extra Google Meet-samtal. Där kunde man hjälpa eleven att 
komma vidare eller göra en formativ bedömning tillsammans med en enskild elev samtidigt som man 
tittade på elevens arbete. I närundervisning kan det vara svårt att hjälpa den enskilde eleven utan att 
omgivande elever kan uppfatta vad som sägs, vilket kan upplevas hämmande för vissa elever som då 
undviker att be om hjälp. I fjärrundervisningen blir det inte utpekande precis vad eleven har problem 
med. I många kurser har vi också tagit hjälp av instruktionsfilmer och använt bildstöd för att variera för 
eleverna.  

Många elever har jobbat i grupp, både enligt våra instruktioner och rent spontant, för att hjälpa 
varandra t ex med matten eller uppgifter i andra ämnen.  

 

Arbetsmetoder, didaktik och perspektiv på undervisning 

En majoritet av både GG-lärare och yrkeslärare utövar en formativ undervisning, där undervisning 
planeras efter elevers förmåga och utvecklingspotential. Undervisningen är oftast flexibel och 
anpassningsbar, som utformas på olika sätt beroende på lärare, ämne och yrkesinriktning. Genom 
ständig dokumentation såsom elevportfolio, Loopme och individuella studieplaner samt ett aktivt 
lärarstöd arbetar vi för elevernas kunskapsutveckling. 

Vi strävar efter att ge eleverna ett helhetsperspektiv i sin utbildning och för att gemensamt stötta 
eleverna i att nå sina examensmål. Vi arbetar därför med ämnesövergripande undervisning. Vi har 
exempelvis arbetat med hållbar utveckling och de globala målen (Agenda 2030) under vårterminen 
2021 i både gg-ämnen och yrkesämnen. Det har organiserats på så sätt att vi introducerade hållbar 
utveckling utifrån ett mer generellt perspektiv i samhällskunskap, historia, svenska och engelska för 
att sedan fördjupa och specificera elevernas kunskaper om hållbar utveckling inom de olika 
yrkesprogrammen. Vi har även en temavecka om året som helt ägnas åt hållbarhet. Vi såg att hållbar 
utveckling är fruktbart att samarbeta kring, eftersom det är tydligt skrivet i såväl examensmål som 
skollag att eleverna ska utveckla kunskaper om samhälle och miljö. 

Vi upplevde tidigt att många av våra elever hade matematikångest och därmed kunskapsluckor. Vi var 
noga med att åtgärda dessa luckor och därefter arbeta nästan uteslutande med problemlösning 
kopplat till matematik. Vi arbetade alltså inte efter kapitel utan varvade kunskapsområdena. Detta 
arbetssätt har stöd i den senaste hjärnforskningen inom matematik. Vi har hämtat inspiration dels från 
Craig Bartons föreläsningar och bok Hjärnan i matematikundervisningen (Barton, 2018), dels 
nationella prov. Efter att eleverna fått öva på gamla nationella prov skapade vi egna prov efter np-
modellen.  

Då en stor andel elever i årskurs 2 och 3 inte har nått upp till kunskapskraven under årskurs 1 var vi 
tidigt tvungna att göra en plan, för att så många elever som möjligt skulle klara av kursen. Eleverna i 
årskurs 3 har fått erbjudande om prövning, kopplad till kontinuerlig undervisning under läsåret. För att 
ge alla elever möjligheten att få extra undervisning skapade vi dessutom under APL-perioderna 
återkommande heldagar då elever i årskurs 3 undervisades i enbart matematik. Detta visade sig vara 
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framgångsrikt. Inför den första APL-perioden analyserade vi alla gamla nationella prov som är 
undantagna från sekretess och skapade en matris för vad som krävs för att nå ett godkänt betyg i 
matematik 1a.  Matrisen förtydligade kunskapskraven för eleverna vilket i sin tur skapade trygghet och 
säkerhet som medförde ett engagemang hos eleverna. 

 

Kollegialt samarbete 

Varje måndag finns som regel två timmar avsatt tid för att jobba med pedagogisk 
utveckling/samverkan. Försteläraren och arbetslagsledaren leder mötena, som planeras tillsammans 
med rektor. Vid de flesta tillfällen arbetar vi i blandade gg-lärar-/yrkeslärargrupper, för att utveckla 
möjligheterna till både kollegial samverkan, samsyn och planering av ämnesövergripande/tematisk 
undervisning. 

Skolan organiserade två utbildning- och samverkansdagar på Ystad Saltsjöbad. Yrkeslärarna 
träffades tillsammans för att påbörja ett arbete där målet var att arbeta fram en samsyn kring betyg 
och bedömning, skapa en möjlighet att kunna gå till alla yrkeslärare och få råd och stöd inför 
betygsättning. Metoden som vi använde oss av var att vi tog upp riktiga elevcase, där det fanns någon 
form av dilemma. För att sätta korrekta betyg i yrkesämnen är det olika moment som ska bli ett betyg. 
Teoretiska kunskaper, muntliga kunskaper, aktiviteter i klassrummet, verkstadsuppgifter samt hämta 
hem omdömen från elevernas APL-platser. Vi var överens om att fokusera på betygen E, C och A. 
Arbetet kommer att fortsätta under nästa läsår och då kommer vi att fokusera på hur vi hämtar in 
information från våra handledare samt fortsätta att utveckla vår samsyn kring betygssättning. 

GG lärarnas dag handlade framför allt om sambedömning men även om att hitta en samsyn kring 
betygssättning eftersom vi har fått några nya medarbetare under läsåret. 

Bägge dessa dagar var väldigt bra och uppskattade av samtliga lärare. Vi har tagit ett stort steg 
framåt. 

Vidare sitter personalen i öppna personalrum med blandade arbetsgrupper med yrkes- och gg-lärare 
och elevassistenter, vilket innebär att naturliga, ämnesövergripande diskussioner, betygs- och 
bedömningssamtal och kollegiala samtal sker på daglig basis. Här sker samråd kring 
undervisningsstöd, tips kring åtgärder och anpassningar, m.m. 

EHT (kurator, specialpedagog och sjuksköterska), skolvärd och SYV finns tillgängliga varje vecka för 
både elever och som stöd för personal kring undervisningen. Vid behov finns även skolpsykolog att 
tillgå. 

 

Utvärdering av undervisningen  

Enligt undervisningsutvärderingen (UU) som genomfördes i slutet av läsåret är eleverna överlag nöjda 
med sin undervisning i jämförelse med tidigare år. Enkäten berörde områdena studiero, 
elevinflytande, kommunikation kring betyg och bedömning samt lärares förmåga att skapa lärorika 
och meningsfulla lektioner. Svaren visade också att eleverna upplever att kvaliteten inte skiljer sig 
markant mellan olika lärare.  

Fjärrundervisningen har under läsåret varit problematisk. Såväl elever som personal har i enkäter, 
diskussion och utvärderingar uttryckt svårigheter med fjärrundervisningen. Främst handlar det om en 
avsaknad av det sociala samspelet mellan lärare och elever men också elever emellan. Det 
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relationella perspektivet är ytterst väsentligt för vår skola. Eleverna behöver det nära stöd som lärarna 
normalt kan ge vid närundervisning. Det finns dock undantag där elever har gynnats av 
fjärrundervisningen. Det gäller elever som tidigare har varit frånvarande i närundervisningen och som 
sett fördelar med att kunna arbeta självständigt i det egna hemmet. De ordningsregler som 
upprättades medförde en förbättring vad gäller närvaro och delaktighet i fjärrundervisningen och 
bidrog också till en samsyn i personalen kring struktur.   

Lärarna har under året tillförskansat sig nya kunskaper och blivit mer säkra i användandet av digitala 
hjälpmedel som stödverktyg åt eleverna. Vi har utvecklat en kompetens i hur man kan nå elever på ett 
varierat sätt med hjälp av de olika verktygen. De extra anpassningar som sattes in åt elever med 
behov av särskilt stöd i den digitala undervisningen, fick god respons. Eleverna fick möjlighet att 
utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Formativ och ämnesövergripande undervisning är något som skolan arbetat intensivt med under de 
senaste åren. Detta år har vi gjort ytterligare insatser, för att utveckla detta arbete. Det 
ämnesövergripande arbetet, som genomfördes under vårterminen, fick bra feedback av eleverna. 
Eleverna uttryckte i utvärderingen av projektet att de kunde se en helhet i undervisningen och att 
lärarna samarbetade på ett bra sätt.   

Den undervisning och de insatser vi har gjort i matematikkurserna under året har mer än väl nått upp 
till våra förväntningar på resultatet. Mycket av det arbete vi har gjort kommer vi ha stor nytta av till 
nästa läsår. T.ex. kommer antalet inkommande F vara betydligt lägre till hösten är vid föregående år. 
Det goda samarbetet mellan matematiklärarna har varit en nyckel till det goda resultatet. En annan 
framgångsfaktor har varit vår flexibilitet i vårt arbetssätt där vi har satt eleven i fokus och 
individanpassat så mycket som möjligt. Resultaten går hand i hand med den forskning och det 
arbetssätt som vi har valt att använda oss av. Vi upplever att eleverna genom många övningsprov har 
minskat sin matematikångest samt fått en ökad tilltro till sin egen förmåga i ämnet och vid 
provsituationer. Matrisen som tydliggjort kunskapskraven har varit ett stort stöd för både elever och 
matematiklärare. Den har gett en tydlig överblick av vad eleverna redan kan och vad de behöver öva 
mer på. Vår ambition är att vidareutveckla denna matris för att öka elevernas förmågor och 
måluppfyllelse så långt som möjligt.  

Vi har i personalgruppen analyserat det kollegiala samarbetet, som något som måste utvecklas och 
arbetas vidare med. Hög arbetsbelastning, hemarbete, nya arbetsförhållande på grund av pandemin 
och avsaknad av legitimerad lärare, under höstterminen, i kritiska ämnen ses som de största 
anledningarna till att kommunikationen i personalen inte har fungerat som förväntat. När vi har haft en 
tydlig planering, tidsram och struktur har samarbetet fått ett bättre utfall. Samverkan mellan lärare och 
EHT kräver även den en tydligare systematisering för att bli ännu mer effektiv. 

 

Slutsatser 

Inför kommande läsår har det synliggjorts några utvecklingsområden som vi strävar efter att arbeta 
med. Våra styrkor detta året har varit att vi har genomfört flertalet elevfokuserade insatser med goda 
resultat exempelvis mattedagarna för årskurs 3. Vi har ägnat en stor del i att utveckla våra 
arbetsmetoder och vår pedagogik, för att främja elevernas kunskapsutveckling. Det engagemanget är 
något vi ska bibehålla till kommande läsår.   

De viktiga erfarenheterna av fjärrundervisningen, är något vi kommer att nyttja i närundervisningen. 
Det gäller framförallt flexibiliteten och variationen i undervisningen. Den struktur som krävs för att 
kunna genomföra fjärrundervisning har standardiserats och är numera en naturlig del i all 
undervisning på skolan.  
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De brister i samarbetet som vi har analyserat kommer att arbetas vidare med via vårt nya 
fokusområde Kommunikation. Syftet med fokusområdet är att utveckla vår samverkan och 
kommunikation mellan skola, elever och vårdnadshavare vad gäller undervisning, betyg och 
bedömning. 

 

Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

Yrkesintroduktion (IMY) vid Praktiska gymnasiet i Ystad bedrivs i enlighet med 17 kap. Skollagen 
(2010:800). 

Syftet med yrkesintroduktion kan vara antingen att eleverna ska etablera sig på arbetsmarknaden 
eller att de ska bli behöriga till ett yrkesprogram. Oavsett vilken utgång ska utbildningen vara primärt 
yrkesinriktad. På Praktiska gymnasiet Ystad erbjuds IMY på Bygg-och anläggningsprogrammet, 
Hantverksprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. 

Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för 
behörighet till ett yrkesprogram. Den står dock inte öppen för ungdomar som ska erbjudas 
språkintroduktion (IMS). Om huvudmannen för utbildningen anser att det finns synnerliga skäl, får 
dock ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion. 

I början av utbildningen har eleven ett introduktionssamtal tillsammans med vårdnadshavare. Här 
deltar mentor, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Då fastställs elevens individuella 
studieplan. Den omfattar bland annat elevens mål med sin utbildning. Vid uppföljande 
utvecklingssamtal revideras elevens studieplan efter behov. 

Utbildningen är primärt yrkesinriktad. Eleverna följer sin klass på det nationella programmet i det 
yrkesämnen som är beslutade i den individuella studieplanen. Här anges även vilka grundskolekurser 
och vilka av de gymnasiegemensamma ämnena som eleven ska läsa. De elever som läser 
grundskoleämnen kan slås samman med elever på andra program. I huvudsak läser de dock 
tillsammans med sitt nationella program. 

Den individuella studieplanen beskriver vilket syfte eleven har med sin utbildning. Studieplanen följs 
upp och revideras kontinuerligt. Utbildningen kan innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen 
och i gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella program eller annan 
yrkesinriktad utbildning. Den kan också innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända 
betyg i. Om elevens mål är att bli nationellt behörig så skrivs eleven över på nationellt program så 
snart eleven är färdig med nödvändiga grundskolekurser. Då går eleven direkt över i gymnasiekursen 
i detta aktuella ämne. 

De grundskoleämnen som erbjuds på skolan är matematik, svenska, engelska, idrott, historia, 
samhällskunskap, religion samt biologi. 

För IMY-elever görs en helt individuell plan för APL eller praktik. APL erbjuds inom alla skolans 
program. På de nationella programmen är det fasta dagar för APL. 

Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling kan ingå. Det kan t.ex. vara 
yrkescertifieringar eller andra insatser som syftar till att stärka elevernas motivation och 
kunskapsinhämtning. 
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Elevens mål och syfte med utbildningen styr längden på utbildningen. Oftast är utbildningen 3 år, men 
det är flexibelt utifrån elevens behov och mål. 

Utbildningen bedrivs som heltidsstudier (i genomsnitt minst 23h/v). Omfattningen kan dock minskas 
om en elev begär det och om huvudmannen finner att det är förenligt med syftet med elevens 
utbildning. Detta framgår av den individuella studieplanen. 

Huvudmannen har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning på yrkesintroduktion. 
Varje elev följs upp med ett individuellt utvecklingssamtal både hösttermin och vårtermin där den 
individuella studieplanen ligger som grund för uppföljningen av elevens utbildning. 

Programinriktat val (IMV) vid Praktiska i Ystad bedrivs i enlighet med 17 kap. 7 § Skollagen 
(2010:800). 

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt 
program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. På Praktiska gymnasiet 
Ystad erbjuds IMV med inriktning mot El- och energiprogrammet, Hantverksprogrammet, Bygg- och 
anläggningsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet. 

Programinriktat val riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för 
behörighet till ett nationellt program, men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller 
svenska som andraspråk och 

• i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller 

• i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen 

I början av utbildningen har eleven ett introduktionssamtal tillsammans med vårdnadshavare. Då 
fastställs elevens individuella studieplan. Den omfattar bland annat elevens mål med sin utbildning. 
Vid uppföljande utvecklingssamtal revideras elevens studieplan efter behov. 

Eleverna följer sin klass på programmet. Utöver detta så erbjuds grundskoleämnena matematik, 
engelska, matematik, idrott, religion samt biologi. De elever som läser grundskoleämnen kan slås 
samman med elever från andra program. I huvudsak läser de dock tillsammans med sitt nationella 
program. De grundskoleämnen som behövs för att kunna antas till ett nationellt program schemaläggs 
och organiseras på ett sådant sätt att eleven snarast når behörighet till det nationella program som 
utbildningen inriktats mot. Så snart eleven är färdig med nödvändiga grundskolekurser skrivs eleven 
över på nationellt program. Då går eleven direkt över till gymnasiekursen i det aktuella ämnet. Eleven 
förväntas bli behörig till det nationella programmet inom ett läsår, och kan bli behörig när som helst 
under året och antas då, i mån av plats, till det nationella program som utbildningen riktats mot. 

På Hantverksprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, El- och energiprogrammet samt Bygg- och 
anläggningsprogrammet påbörjas APL under årskurs 1. På VVS- och fastighetsprogrammet påbörjas 
APL först under årskurs 2.  

På Praktiska gymnasiet Ystad har vi APL på fasta dagar under hela utbildningstiden. För närvarande 
erbjuder vi i huvudsak lärlings- och lärlingsliknande utbildning. 

Utbildningen bedrivs som heltidsstudier (i genomsnitt minst 23h/v). 

Om eleven inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för 
att kunna antas till ett nationellt program som anges ovan, genomförs ett uppföljande samtal med 
eleven och dennes vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om 
eleven ska föreslås söka till annat introduktionsprogram eller vara kvar på samma program. Om 
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eleven ska vara kvar på samma program görs en ny individuell studieplan, där det framgår när eleven 
förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som saknas. 

 

Utvärdering av introduktionsprogram 

Genom de första samtalen i samband med läsårsstart med mentor, specialpedagog och SYV i 
årskurs 1 fick IMY-eleverna reda på vad just deras program innebar för möjligheter och under 
samtalen fick eleverna berätta vilket mål de hade med sina studier och hur de ville att deras skolgång 
skulle se ut d.v.s. vilka kurser de var intresserade att läsa utifrån sina mål. Denna planering skrevs in i 
ett studieplanskomplement som sedan delades med administratör och schemaläggare, för att få rätt 
på varje IMY-elevs studieplan och schema. Studieplanskomplementet ligger även tillgängligt för all 
personal ute på driven och delas även med berörda lärare så fort det blivit ändringar i komplementet. 
Specialpedagog har varit sammankallande till såväl första mötet som uppföljningssamtalen i januari 
(och även samtalen i augusti för åk 2 och 3). 

Våra IMY-elever läser sina grundskoleämnen parallellt med sina yrkeskurser, för att snabbare komma 
ut på arbetsmarknaden, få göra det de trivs med och för att öka sitt självförtroende. De flesta av IMY-
eleverna har valt att bli nationellt behöriga och har då fått ett studiebevis om de inte har klarat sin 
gymnasieexamen när de tagit studenten. Elever som når målet med sin utbildning på 
introduktionsprogram får ett gymnasieintyg.  

Mentor har varit ytterst ansvarig för sina mentorelevers studieplanskomplement och det har inte alltid 
fungerat optimalt, men det har blivit bättre. Det är viktigt att mentorn kollar upp att varje elev har en 
studieplan och schema som stämmer efter varje samtal. Ett annat problem har varit att få in vissa 
grundskoleämnen på scheman för de elever i årskurs 2 och 3 som fortfarande varit IMY. Där har 
skolan ibland misslyckats med att få in alla ämnen som eleverna behöver, vilket i sin tur har inneburit 
att eleverna fått vänta tills nästkommande år innan dessa ämnen har kunnat läggas in i schemat. 
Undervisande lärare har även tyckt att det har varit problematiskt med att IM-eleverna har flyttats över 
till gymnasiekurserna när som helst under året när de har blivit klara med sina grundämnen. Lärarna 
har då fått en utmaning i att det skapat obalans i grupperna som varit svår att planera för. 

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 behöver bli bättre på att samarbeta och kommunicera kring våra IM-elever, så att alla berörda gör 
sin del utav jobbet (planering, schema, studieplan, uppföljning). Enligt lag har eleverna rätt till att 
hoppa in i gymnasiekursen så snart de är klara med sitt grundämne och här behöver vi hitta en 
lösning som fungerar även för undervisande lärare. Vi som skola är bra på att samtala och planera 
skolgången med eleverna, men brister i det efterföljande arbetet, där vi kan utvecklas genom bättre 
kommunikation och genom att alla berörda tar del av och sätter sig in i den information som finns. 
Specialpedagog och SYV kommer att inleda kommande läsår med att utförligt informera om IM-
programmen och arbetsgången gällande IMY samt betona varje berörd personals ansvar. 
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Fokusområde: Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Vi kände att vi behövde öka måluppfyllelsen i alla kurser genom tydligare språkkrav och ett ökat 
samarbete kring planering, genomförande och framförallt formativ bedömning. Betyg, bedömning och 
kvalitet har därför varit ett av skolans fokusområden under läsåret.  

Vid årets början tog alla lärare fram en begreppslista med “allmänna” ord. Dessa sammanställdes och 
blev till en diagnos för eleverna eftersom vi ansåg att många av dem saknar grundläggande 
ordkunskaper för att klara sin skolgång på ett bra sätt. Tanken var att vi aktivt skulle arbeta med 
språkutveckling i alla ämnen och förhoppningsvis kunna se en resultatförbättring vid en ny diagnos i 
slutet på läsåret. P.g.a. personalförändringar kunde vi inte genomföra diagnos nummer två och därför 
har vi inga resultat att utvärdera. Det är dock tydligt att många lärare har blivit mer medvetna över hur 
viktigt språket är för att eleverna ska lyckas.  

Under flera måndagsmöten har vi arbetat med formativ bedömning. För att alla pedagoger ska bli 
trygga och vana kring att arbeta med formativ bedömning, planerade vi att vi några gånger per läsår 
behöver träna tillsammans i t.ex cases.  Vi har arbetat med att identifiera vad som menas med 
formativ bedömning, vad vi redan gör och vad vi behöver utveckla. Vi har bland annat tittat på film där 
den brittiska forskaren Dylan William, som är en av den formativa bedömningens pionjärer, förklarar 
begreppet. Alla lärare har också fått redovisa ett case där bedömning och betygssättning beskrivs för 
en eller ett antal elever. Detta upplevdes som positivt eftersom vi fick insyn i våra kollegors arbete 
kring både formativ och summativ bedömning samt slutlig betygssättning. Detta är något vi planerar 
att fortsätta med löpande och vid behov.    

Vi jobbar kontinuerligt med bedömning. Det är naturligt att yrkeslärarna diskuterar sina kurser 
tillsammans med varandra och med handledarna på APL. Det gör också lärarna i de 
gymnasiegemensamma ämnena (GG-lärarna) som har samma ämnen. Vi sitter tillsammans och det 
faller sig naturligt att jobba så.  

Vi har startat upp ett arbete under året med yrkeslärarna (eftersom vi anade en viss diskrepans i 
bedömning och betygsättning mellan olika program) där vi ska få större samsyn kring 
betygsättningen. Yrkeslärarna hade en heldag där man arbetade med cases för att få högre 
likvärdighet i hur betygskriterierna tolkas mellan programmen. Det arbetet kommer att fortgå och 
utvecklas och bli en naturlig del av sambedömningsarbetet på skolan. GG-lärargruppen har redan en 
väl fungerande rutin och träffades även de en heldag och gick igenom elevarbeten tillsammans i 
ämnesgrupperna och i helgrupp. Vi planerar också att jobba GG- och yrkeslärare tillsammans. 

Några lärare jobbar mer ämnesövergripande än andra och det är något vi uppmuntrar och som vi 
arbetar med att utveckla. Vi tror att det också kommer att öka måluppfyllelsen för eleverna när det 
gäller såväl kurs- som examensmål. Det har varit svårt att genomföra auskultationer pga Corona. 

När det gäller APL kvalitetssäkrar vi genom att vi använder LoopMe (foto och film), vi har 
trepartssamtal, mailkontakt och telefonsamtal (se vidare under avsnittet om APL). 
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Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Eleverna får fortlöpande information om framgångar och utvecklingsbehov. Många lärare har ett väl 
utvecklat system för detta. Alla lärare har använt sig av EWS (Early Warning System) - där lärarna 
varje månad dokumenterar alla elever och lägger särskild vikt vid de som riskerar att inte nå ett 
godkänt resultat. Där beskrivs också kortfattat, specifikt för varje kurs, vad eleven behöver göra för att 
nå målen och i förekommande fall vilka extra anpassningar som gjorts så att EHT snabbt kan kopplas 
in vid behov. Den totala andelen elever som är nöjda eller mycket nöjda med sin skolsituation är hög, 
bland annat kring hur de får återkoppling och hjälp vid behov. 

Vi diskuterar ständigt hur vi ska kunna se elevens kunskap eller färdighet i olika situationer genom 
skriftliga/muntliga övningar/redovisningar/prov, genom aktiviteter på APL, resultat på NP eller kanske t 
o m i en annan kurs eller ett annat ämne. Eleverna har den största tiden detta läsår haft 
fjärrundervisning så det har varit viktigt att eleverna även har fått möjlighet att genomföra vissa 
moment på plats i skolan för att säkra upp. Gäller både i praktiska och teoretiska kurser. 

De flesta lärare har använt Skolverkets o/e Praktiskas bedömningsstöd, NP (eller motsvarande), 
sambedömning, diskussioner och reflektioner, anonymiserade inlämningar etc för att försäkra sig om 
att betygen som sätts är korrekta. Vi har lagt ner mycket tid på att arbeta med detta i gruppen.  

Nyanställda yrkeslärare går PiL-utbildning (Praktiska i Lärande), som är en internutbildning för nya 
lärare, (om de inte är legitimerade) där de får en viss utbildning i bedömning och betygsättning. All ny 
personal får stöd av sina kollegor (särskilt inom sitt ämne) och som sagts tidigare jobbar vi aktivt med 
dessa frågor. Biträdande rektor är också ett stort stöd i betygsättning till obehöriga/nyexaminerade. 

Elever och vårdnadshavare får en samlad bild av elevens kunskapsutveckling minst en gång per 
termin via utvecklingssamtal. Mentor håller i utvecklingssamtalet och använder bl a information från 
EWS som underlag. Kontakt tas också med vårdnadshavare av enskild lärare vid behov. 

 

Slutsatser  

Vi behöver fortsätta vårt arbete med att likrikta hur vi tolkar betygskriterierna. Vi bör hitta en rutin och 
en samsyn för hur framförallt yrkeskursernas betygskriterier ska tolkas. Vi ska göra det genom ett 
kontinuerligt arbete med diskussioner, case och avsatt tid till sambedömning. Som tidigare nämnts 
ska utvecklingsdagarna på Ystad Saltsjöbad också utveckla en samsyn kring betyg och bedömning.  
 
Vi behöver också fortsätta arbeta med att utveckla elevernas språk för att därigenom underlätta för 
dem att ta till sig undervisningen, lära sig mer och i slutänden nå bättre betyg.  
 
Vi är duktiga på att samverka kring bedömning inom ämnesgruppen/programmet men behöver 
synliggöra och utveckla vårt ämnesövergripande arbete mer. Pandemin har försvårat flera av våra 
planerade insatser och åtgärder, då fjärrundervisning har ersatt den skolförlagda undervisningen 
under långa perioder. Auskultationer har varit svåra att genomföra. 
 
Vi har lyckats bra med att använda en del av tiden för pedagogiskt arbete (måndagsmötena) för att 
jobba med dessa frågor. Vi är också nöjda med att ha våra heldagar i yrkes-/GG-lärargruppen där vi 
haft tid att helhjärtat fokusera på sambedömning. Genom situationen med att vi har legitimerade 
lärare i GG-ämnen, kan GG-lärarna vara ett stöd i processen så vi inom yrkesämnena kan komma 
ännu längre än vad vi är. 
 
Betyg, bedömning och stödsystem är ett fokusområde läsåret 2021–2022. 
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Vi hoppas att vi kan ta in en utomstående person som kan inspirera oss i vårt arbete med betyg och 
bedömning och vara en pedagogisk förebild. 

 

Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

EHT Praktiska gymnasiet Ystad träffas 1 gång per vecka och består av professionerna: Rektor, 
skolsköterska, kurator samt specialpedagog. Psykolog och läkare närvarar 1-2 ggr/termin men 
finns tillgängliga för konsultation vid behov. 
 
Kurator arbetar 40%, skolsköterska 50% och specialpedagog arbetar 75%. Det bedöms som att detta 
är tillräckligt för elevernas behov. 
 
Vårt mål och uppdrag är att i högre grad öka det förebyggande och hälsofrämjande samarbetet 
mellan lärare, elevhälsan och övrig personal. Samtligas kompetenser ska bidra till goda lärmiljöer för 
alla elever. Vidare arbetar EHT för att varje elevgrupp och elev ska nå så långt som möjligt - utifrån 
förmågor och förutsättningar. EHT arbetar kontinuerligt med generella och extra anpassningar. I 
samarbete med elevgrupp och elev kommuniceras anpassningarna. Dessa formuleras, utvärderas 
och omformuleras så att de möter behoven som uppstår i undervisningen. Under arbetets gång stöttar 
och hjälper vi varandra, personal och professioner inom EHT. 
 
Under terminens gång har EHT varit en aktiv del i fokusområdena som behandlats VT-21. Bl.a 
avseende jämställdhet och diskriminering samt studiero och trygghet. 
 
Klassobservationer har gjorts där syftet varit att vägleda och handleda personal till att anpassa för alla 
elever med behov. Det finns även upprättade rutiner kring hur vi alla på skolan skall arbeta för att 
eleverna skall nå målen. Dock finns alltid en vilja hos oss till förbättring/förändring och det arbetet 
pågår ständigt genom levande diskussioner och uppföljningar på EHT-mötena. 
 
Utredningar kring särskilt stöd/anpassningar är väl implementerade, dock kommer en förbättring att 
behövas avseende utredningar kring närvaro/frånvaro.  
 
Efter varje elevmöte/EVK har vi ett uppföljningsmöte för att utvärdera och säkerställa att insatserna 
varit/är till hjälp.  
 
EHT har varit med och skapat nya ommöblerade utrymmen på skolan där studiero står i fokus. Vidare 
har alla klassrum alltid fokus på en trygg och lugn studiemiljö med anpassade hjälpmedel för de 
elever som önskar detta. I varje klassrum finns Time-timer, avskärmningsmaterial, fokuslådor och 
annan utrustning för studiero och anpassning. I detta arbete kring studiero har EHT haft en ledande 
roll.  
 
Studierogruppen har arbetat med personalnärvaro i matsalen under morgonen då frukost serveras 
och ökad personalnärvaro i gemensamma utrymmen under hela skoldagarna. Alla skolsalar skall 
kontrolleras av lärare varje dag så att de är iordningställda för att skapa lugn och trygghet.  
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Vårt fokus i EHT är att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska vara levande och 
genomsyra alla våra insatser. Vi arbetar för att alla på skolan ska ha ett salutogent förhållningssätt när 
vi pratar med och om våra elever.  
 
Några av insatserna gjorda under VT-21 har bl.a. varit att ha en drogföreläsning för alla elever i åk 1 
och åk 2. Extern aktör (FMN) bjöds in under två dagar för ett drogförebyggande arbete.  
 
Skolpsykolog har under både höst- och vårtermin haft föreläsning och undervisning för hela 
personalgruppen med syfte att förbättra kommunikation mellan kollegiet samt bidra till att skapa en 
gemensam samsyn på våra elever. 
 
Vidare har vår specialpedagog, tillsammans med en utav svensklärarna, haft fortbildning för personal 
kring språkstörning och språkutvecklande arbetssätt. 
 
Likabehandlingsplanen och skolans ordningsregler är upprättade av EHT och förmedlad till såväl 
personal som elever, som fått vara delaktiga i de slutgiltiga versionerna av dokumenten. 
 
EHT planerar varje termin de EHM-möten som äger rum i mitten av terminerna, där mentorerna är de 
som väljer ut elever som ska tas upp samt leder mötena. 

 

Utvärdering och slutsatser av elevhälsoarbetet  

Vi behöver arbeta vidare med att mentorer signalerar i tidigare skede när en elev riskerar att inte nå 
sina mål i något ämne. Detta för att EHT lättare och tydligare ska kunna handleda och stötta mentorer 
och andra lärare i processen som sker kring elever där behov av stöttning finns. 
 
Våra styrkor ligger i våra olika kompetenser och i vår lyhördhet för varandra som kollegor men även 
för våra elevers bästa. Det som kan riskera bli en svaghet är de få tillfällen EHT har möjlighet att ses 
för att samverka i de olika ärendena. Våra träffar innefattar mestadels att få nya ärenden och att 
diskutera pågående ärendens fortsättning – men det som kommer däremellan saknas. Har vi 
möjlighet att planera för dessa tillfällen och avsätta tid åt detta så tror vi det kan göra EHT:s arbete 
ännu bättre och mer förebyggande.  
 
Frånvaroutredningar är ett område som vi i EHT kommer ta tag i mer aktivt under hösten-21. Där finns 
mer att önska och att arbeta fram bättre och mer fungerande rutiner kring närvaron hos eleverna, 
såväl i skolan som på APL-platserna. Arbetet som gjordes läsåret 2019-2020 har bedarrat och 
behöver aktiveras. 
 
Vi skulle även genom förbättringar kunna utse en samordnare för varje ärende under EHT-mötet, som 
har till uppgift att se till att informera och uppdatera berörda under de olika elevärendenas gång. 
 

Det har kommit in önskemål från en del lärare att ha fler kontinuerliga samtal om enskilda elever 
tillsammans med EHT. Vi behöver därför diskutera hur ett sådant upplägg skulle kunna se ut nästa 
läsår. Här ser vi en möjlighet att fånga upp eleverna tidigare, vilket är ett önskemål från EHT:s sida. 
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Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 

Samtliga program arbetar i stort med LoopMe, vilket har fungerat bra och underlättat 
kommunikationen mellan yrkeslärare och eleverna. Funktionerna för närvaro, 
veckorapport/dagsrapport och trepartssamtal används. Vi har fortsatt arbetet med att koppla 
handledare till elever. Genom detta kopplas alltså elev, lärare och handledare samman på den 
digitala plattformen och all dokumentation blir gemensam. Detta ökar tydligheten kring hur olika 
moment genomförs och ger en ökad förståelse hos såväl handledare, elev och yrkeslärare för elevens 
utbildning. För att utveckla användningen av LoopMe har det avsatts mer tid för yrkeslärare att arbeta 
med detta under läsåret. 

Vi har organiserat uppföljningen av APL genom att vi genomför trepartssamtal ca 1 gång/månad, 
däremellan har vi telefonkontakt 1 gång /månad. Våra APL-platser har med andra ord kontakt med 
yrkeslärare 2 ggr/månad. 

Anskaffning av APL-platser är delegerat från rektor till yrkeslärare. Vilka delar av kurserna som skall 
läggas ut på APL beslutas av rektor i samråd med yrkeslärare. Vi jobbar fortlöpande med att få fler 
handledare att göra Skolverkets webbaserade handledarutbildning samt att de håller rätt kvalitet. Vi 
säkerställer också att handledarna har gällande branschlegitimation. Under kommande läsår kommer 
vi att återinföra det erbjudande om handledarutbildning för våra APL-handledare, som vi redan för ett 
par år sedan genomförde i en första omgång. En avgångselev på skolan har dessutom, på eget 
initiativ, tagit fram en mall för hur eleven upplever att skolan och APL-platserna bättre kan förbereda 
elever som ska ut på sin första APL, något som vi tillsammans med eleven kommer att utveckla och 
erbjuda under kommande läsår.  

På nästan alla våra program har vi väl fungerande programråd där vi har representanter från våra 
APL-företag, yrkesnämnder, elever, yrkeslärare samt skolledning. Undantaget är 
Hantverksprogrammet där våra APL-platser består av små, ofta enskilda, företag som, pga tidsbrist 
inte kan medverka. 

Vi har under det gångna läsåret arbetat med inkludering av GG-ämnen och yrkesämnen genom 
temaveckor och veckorapporter där eleverna får redogöra för sitt arbete där de också kopplar till gg-
ämnen, så som kunskaper i matematik, svenska eller engelska. Genom veckorapporterna/loopar har 
vi även inkluderat APL-momenten med yrkesteorin i skolmiljö. 

 

Utvärdering av APL 

Vi har många väl fungerande APL-platser och nästa steg i vår utveckling är att skaffa strategiska APL-
företag. Vi behöver ha större företag som vi har ett nära samarbete med. Dessa företag skall vara en 
del av våra programråd. Genom detta får vi ett ömsesidigt behov av samarbete och lösningar för varje 
enskild elev. 

Vi har mer än 90% av de elever som ska ha APL på APL-plats. Under innevarande läsår har det, på 
grund av pandemin, blivit svårare för företagarna att ta emot APL-elever. De har haft stor oro för att 
smitta skulle spridas till sina företag, ofta mindre och därmed känsligare företag. Vi fick svårt att hitta 
APL-platser, främst till El-och energiprogrammet, årskurs 1. Därför fattade vi beslutet att inte skicka ut 
dessa elever på APL förrän i årskurs 2. Eleverna fick arbeta med praktiska moment i verkstaden i 
stället. 
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Inom Vård- och omsorgsprogrammet har vi mer eller mindre 100% handledarutbildade handledare 
genom Vård- och Omsorgscollege. Ambitionen att hålla handledarutbildning på skolan omöjliggjordes 
på grund av pandemin. Utbildningen förväntas återupptas så snart smittläget tillåter.  

Inom Hantverksprogrammet har alla handledare genomgått handledarutbildning.  

På grund av pandemin har vi inte kunnat besöka våra APL-platser lika ofta som vi har tänkt. Det har 
blivit fler kontakter via Meet och telefon och kvaliteten på dessa trepartssamtal har varierat.  

De erfarenheter våra elever har tillskansat sig på APL-platserna har vi i år fångat upp på ett väldigt 
bra sätt, både i verkstaden samt under de teoretiska blocken. 

Kontakter med branschfolk har av naturliga skäl varit annorlunda i år (pandemi). Vi har försökt lösa 
detta via inspelade filmer och Google Meet men detta har såklart inte kunnat ersätta fysiska möten 
fullt ut. 

När det gäller våra programråd så har även dessa fungerat annorlunda på grund av pandemi, färre 
deltagare och inställda möten. Inom vissa program har det fungerat utan problem. APL-företagen är 
inte helt bekväma med digitala möten och avbokar gärna. 

 

Slutsatser 

Slutsatser som vi kan dra utifrån detta pandemiår är att vi i stort sett har en väl fungerande APL-
verksamhet. Vad vi behöver utveckla är att få bättre fart på LoopMe och utnyttja det i sin fulla potential 
exempelvis trepartssamtal, lägga ut fler uppdrag och få bättre utfall på närvarohanteringen i LoopMe.  

Under tidig höst kommer vi att ha en handledarutbildning för samtliga program så att vi får fler 
utbildade handledare. Vi kommer jobba med Skolverkets handledarutbildning samt fokusera på 
bemötande och NPF. Tanken är att erbjuda ca 3 fysiska träffar på skolan. 

Erfarenheten från läsår 20/21 är att vi måste fokusera på att utbilda yrkeslärare och handledare i 
LoopMe. 

Vi har även identifierat att vi måste lyfta det strategiska arbetet gällande APL-verksamheten, få fler 
större företag att ta emot våra elever. Målet är att ha en bank av APL-platser så att vi kan sätta rätt 
elev på rätt plats utifrån kursmoment, eventuella svårigheter och förutsättningar och inriktning på våra 
program. 

 

Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

Syv finns på skolan på 30%. Syv går ut i samtliga årskurser och program med upplägget “Tiden på 
gymnasiet” och “Tiden efter gymnasiet”. Dessutom ges information gällande “Den individuella 
studieplanen” utseende, funktion, innehåll och betydelse under gymnasietiden samt efter 
gymnasiestudierna i förhållande till fortsatta studier och aktuell arbetsmarknad. 

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   
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Samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och övrig personal på skolan fungerar väl i arbetet 
med studie - och yrkesvägledningen, trots pandemiföreskrifter som medfört förändrade arbetsmetoder 
och verktyg. 

Eleverna får möta företrädare för arbetslivet och utbildningsväsendet för att ge dem möjlighet att 
utveckla kunskaper och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval. Arbetsförmedlingens 
representanter träffar elever i årskurs tre som har särskilda behov. Eftersom vi är ett 
lärlingsgymnasium, träffar eleverna yrkeslivet inom sina utbildningsval regelbundet. 

Eleverna ges god tillgång till allsidig information om utbildningsvägar och yrken som är opartisk och 
tillförlitlig på både individuell- och gruppnivå. 

Ett av skolans fokusområden under läsåret är jämställdhet i både brett och snävt perspektiv. Detta 
synliggör och förstärker skolans och studie- och yrkesvägledarens medvetna roll i att tillföra 
kompensatorisk valkompetens, genom att vidga elevernas perspektiv och motverka begränsningar 
inom bl.a. föräldrarnas klasstillhörighet, utbildningsnivå, ekonomiska resurser, kulturell bakgrund samt 
kön. Kopplat till undervisningen, har arbetet i fokusområde jämställdhet bland annat arbetat med att få 
in fler kvinnor till mansdominerade branscher och på samma sätt få in män till kvinnodominerade 
yrken, för att jämna ut könsfördelningen på de olika programmen. Kontakt med grundskolornas 
SYV:are har tagits i frågan.  

Studie- och yrkesvägledaren är examinerad studie- och yrkesvägledare och arbetar därmed enligt 
etablerade vägledningsmodeller och teorier, och har mycket god förmåga att variera dessa utifrån 
elevens behov av karriärvägledning och kopplar även in lokal, nationell och internationell 
arbetsmarknadskunskap samt aktuella utbildningssystem. 

 

Slutsatser 

Arbetet med att integrera SYV i undervisningen, och att synliggöra arbetet med jämställdhet skall 
fortgå. En utmaning i detta är att vi byter SYV och att tiden som vi har tillgång till våra elever är 
begränsad pga APL. Vi stärker dock möjligheterna till en studie- och yrkesvägledning av god kvalitet 
genom att öka tiden för SYV och kombinera tjänsten med Biträdande Rektorstjänst. “Nya” SYV har 
rekryterats från grundskoleområdet och har där stor möjlighet att samverka med dessa SYV’ar. 

 

Fokusområde: Strategiskt jämställdhetsarbetet 

Organisering av strategiskt jämställdhetsarbete 

Det strategiska jämställdhetsarbetet har under läsåret 2020-2021 organiserats på samma 
tillvägagångssätt som tidigare läsår. Vi har arbetat med jämställdhet i fokusgrupp och det 
övergripande målet har varit att analysera verksamhetens strukturer och arbetssätt utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Vi har genomfört enkäter i elevgrupper och i personalen som verktyg, för att 
synliggöra strukturer. Vi har också i fokusgruppen genomfört en kortare fortbildning och fördjupat våra 
kunskaper om hur ett strategiskt jämställdhetsarbete ska organiseras på skolnivå.  
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Utvärdering av strategiskt jämställdhetsarbete  

Under året har fokusgruppen analyserat ett par utvecklingsområden på skolan. Främst rör det 
könsstereotypa jargonger och att det finns underliggande strukturer som kan segmentera 
ofördelaktiga könsroller.  

Arbetet har på grund av rådande pandemi avstannat. Fokusgruppens arbete skulle till stor del bygga 
på observation av pågående undervisning och verksamhet, någon fjärrundervisning till följd av 
corona-restriktioner omöjliggjorde. Planerade föreläsningar för personal och elever fick även de 
skjutas upp på obestämd tid. 

De enkäter som genomförts angående jämställdhet i personal- och elevgrupper har visat på samma 
resultat som tidigare år. I enkäten framkom det att det finns en befäst könsstereotypisk jargong på 
skolan. Fokusgruppen har dokumenterat och analyserat enkätsvaren och inlett ett initialt arbete i att 
hitta rätt metoder för att motverka dessa. 

Den grundläggande fortbildningen och fördjupningen som fokusgruppen genomförde resulterade i en 
idé om att inleda ett arbete kring att öka antalet kvinnliga sökande till de tekniska programmen, för att 
motverka diskriminerande strukturer och normer genom information och kunskap. Vi såg att det fanns 
en möjlighet att samarbeta med grundskolor och studie- och yrkesvägledare för att nå eleverna redan 
i lägre åldrar.  

 

Slutsatser 

Slutsatsen är att det strategiska jämställdhetsarbetet såsom det är organiserat idag inte kommer att 
fortlöpa. Detta eftersom vi har sett att arbetet skulle kunna effektiviseras och bli mer produktivt då det 
ska omfattas i SKA (systematiskt kvalitetsarbete). Det skulle innebära att ett jämställdhetsperspektiv 
måste tas i beaktande i alla aspekter av skolans arbete, såväl i exempelvis betyg och bedömning som 
internationalisering. 

 

Fokusområde: Studiero 

Organisering och utvärdering av Fokusområde: Studiero 

Under läsåret 20/21 har fokusgruppen studiero arbetat för att hitta enkla, konkreta och genomförbara 
åtgärder för att kunna skapa studiero på skolan. De åtgärder som vi tillsammans har beslutat om har 
varit följande: 
 

● EHT har varit närvarande på frukosten ute i matsalen enligt ett rullande schema, för att 
kunna fånga upp elever som inte mår bra och för att vara mer synliga bland eleverna. Detta 
har fungerat bra och detta vill vi fortsätta med. Vi vill emellertid att även övrig personal som 
har tid över ska komma ut och mingla med eleverna på frukosten. 
 

● Det har funnits ett rullande schema för de fyra fokusgrupperna för att all personal ska röra 
sig mer bland eleverna i våra gemensamma utrymmen under raster och under lunchtid. 
Detta har uppskattats bland eleverna och relationer har skapats genom samtal och även 
genom sällskapsspel. Det har även ökat studieron för de elever som har lektioner i 
klassrummen när det blir lugnare i korridorerna. Vi vill därför fortsätta med ett rullande 
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schema för våra fokusgrupper även nästa läsår. Detta schema ska läggas in på kalendern, så 
att varje fokusgrupp får tydlig information om när det är deras tur. 
 

● I början av läsåret kände vi ett behov av att sätta upp mötesregler, eftersom personalen inte 
alltid tog våra möten på allvar. Detta kunde visa sig genom frånvaro eller att man ägnade sig 
åt annat under våra möten. Vi satte därför upp några grundläggande regler och därefter har vi 
inte märkt av ett behov av att påminna om dessa. Detta är därför en avslutad åtgärd. 
 

● I två års tid har specialpedagogen arbetat för att skapa en samsyn kring tydlighet och 
struktur på alla lektioner, för att öka studieron och tryggheten för eleverna. Vi har använt 
oss av magnetskyltar med olika rubriker som hjälpmedel för att stötta lärarna i att skapa 
denna tydlighet och struktur. Vi vill att detta ska vara en naturlig del av vår lärmiljö och 
kommer därför att följa upp hur det går genom specialpedagogens observationer under 
lektionerna. 
 

● För att öka studieron på el- och energiprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet 
har personal byggt en fysisk skiljevägg för att avskärma de båda programmen från 
varandra. Detta har minskat irritationen och ökat studieron på de båda programmen. Denna 
åtgärd är avslutad. 
 

● För att ytterligare öka studieron och skapa en bra lärmiljö som lugnar eleverna vill vi att 
klassrummen lämnas i städat och iordningställt skick efter varje lektion. Undervisande 
lärare behöver därför planera in tid för detta innan lektionen avslutas. Detta behöver vi 
fortsätta att jobba med även nästa läsår. 
 

● Vår skola behöver både ha en enhetlig lärmiljö och en enhetlig inredning som skapar trygghet 
och studiero. Vi har därför valt att inreda plan 3 med möbler och färger från Academedias 
koncept. Detta ska färdigställas under hösten, så att eleverna både kan ha fler arbetsytor och 
sällskapsutrymmen. 

 

Slutsatser 

Flera av åtgärderna som sattes in gällande studiero har visat på goda och snabba resultat. Ett antal 
åtgärder såsom personalnärvaro i allmänna utrymmen kommer att fortlöpa eftersom de har blivit en 
naturlig del av skolans verksamhet. Arbetet med studiero som fokusområde kommer att avslutas 
eftersom att de övergripande mål som sattes upp är uppnådda. 
 

Fokusområde: Elevnöjdhet 

Organisering av Fokusområde: elevnöjdhet 

Fokusgruppen Elevnöjdhet har under läsåret 20/21 jobbat, för att främja och stärka elevernas nöjdhet 
och trivsel genom ett antal aktiviteter och åtgärder.  
 
Under vårterminen 2021 på elevernas klassråd svarade samtliga elever på en enkät om elevnöjdhet. 
Genom denna enkät synliggjordes att eleverna ansåg att elevnöjdhet handlade om den fysiska miljön 
utanför klassrummet. En liknande enkät genomfördes vid terminsavslutning, då årskurs 1 och 2 fick 
utvärdera läsåret 20/21, där de fick möjlighet till att tycka till om skolverksamheten, personal, EHT och 
skolmiljön. I denna enkät synliggörs områden, som bör förbättras, för att höja elevernas nöjdhet och 
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trivsel. På så vis kan vi jobba utvecklande med dessa punkter, för att öka skolans allmänna 
attraktivitet både för eleverna på skolan och potentiella elever.  

 
Skolan ville även öka elevernas nöjdhet genom ett mer strukturerat och systematiskt elevinflytande. 
Detta ville vi göra genom att ge ytterligare inflytande till våra elevgrupper: elevråd, klassråd, matråd 
och studentråd. Elevrådets genomarbetade förslag till förbättringar och förändringar, som delvis 
bygger på elevernas klassråd, lämnas till ledningsgruppen och diskuteras veckovis. Förslagen 
granskas och därefter ges återkoppling och eventuell genomförandeplan till elevrådet. Arbetet bygger 
alltså på direkt samarbete mellan elevråd och ledningsgrupp. Vi har även representation i 
ungdomsfullmäktige där politiker och skolungdomar tar upp viktiga elevfrågor. 
 
Inom ramen för elevinflytande bjöds en elev från varje årskurs in till programmens samarbets- och 
konferensdag på Ystad Saltsjöbad. Detta för att de skulle få vara en del av utvecklingen av våra 
yrkesprogram.  
Deltog gjorde tre elever/program, yrkeslärare och rektor. Vid ett tillfälle hade vi också skolpsykologen 
med. Eleverna fick komma med feedback om APL, kursinnehåll och andra idéer om hur programmen 
kan utvecklas. 
 

Utvärdering av Fokusområde: elevnöjdhet 

Enkäten som genomfördes blev betydelsefull för hur vi arbetade med elevnöjdhet under läsåret. Det 
finns flera viktiga utvecklingsområden som eleverna lyfte i sina svar och som vi direkt kunde börja 
arbeta med. Även läsårsutvärderingen har gett flera nya perspektiv på hur skola och undervisning kan 
utvecklas till kommande läsår, till exempel vad gäller struktur i undervisning och transparens vid 
bedömning.  

Fokusområdet elevnöjdhet initierades under läsåret 2019-2020 men har under 2020-2021 utvecklats 
med goda resultat. Arbetet med elevinflytande har blivit en väsentlig del i skolans verksamhet. 
Eleverna uttrycker en positiv inställning till hur skolan och ledning samarbetar. Elevrådet har 
exempelvis fått igenom förslaget om elevcafé och även studentrådet har genomfört flera aktiviteter 
som de efterfrågade. 

Utvecklingsdagen som eleverna blev inbjudna till blev lyckad. Dock ser vi att detta koncept har 
utvecklingspotential. Vi skulle vilja bjuda in fler elever från alla program och dessutom förbereda 
eleverna mer på vad de har för rättigheter och skyldigheter när det kommer till utformandet av deras 
skolgång och undervisning. De ska alltså ges ännu mer inflytande eftersom att vi ser att konceptet 
kan utvecklas mer för att ge bättre resultat.  

 

Slutsatser 

Fokusområdet elevnöjdhet kommer att avslutas inför kommande läsår med motivationen att vi uppnått 
övergripande mål med goda resultat. Arbetet med elevnöjdhet kommer att fortgå och utvecklas 
kontinuerligt, men inte som fokusområde. 
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5. Sammanfattning och fokus framöver 
I kvalitetsrapporten har verksamhetens viktiga insatser och identifierade utvecklingsområden läsåret 
2020/2021 synliggjorts. De positiva resultat som presenterats i rapporten såsom exempelvis ökad 
andel elever med fullständig gymnasieexamen och en upplevd ökad studiero hos eleverna beror till 
övervägande del på den analys av verksamhetens utvecklingsområden som gjordes läsåret 
2019/2020 och de direkta insatser som inrättades inom ramen för våra fokusområden och vårt 
utvecklingsarbete. 

Verksamheten har under läsåret haft en tydlig organisering och arbetsfördelning i varje arbetsområde. 
Det gäller såväl våra fokusområden, som EHT och ledningsgrupp. Detta har lett till att verksamheten 
på ett mer systematiskt sätt kunnat fullfölja, omstrukturera och utvärdera arbetet i varje beståndsdel. 

Insatser och åtgärder med goda resultat som kommer att vidareutvecklas och bibehållas under 
kommande läsår: 

● Åtgärder och insatser som rör undervisning, betyg och bedömning såsom matematikstöd för 
årskurs 2 och 3, en tydlighet i betyg och bedömning genom exempelvis proaktiv 
elevuppföljning, ett systematiskt elevinflytande och en aktiv samverkan kring elevers 
kunskapsutveckling.  

● Implementeringen av rutiner samt samverkan mellan mentorer och EHT kring elever på 
introduktionsprogram (IMY/IMV). Resultatet av arbetet förväntas bli att fler elever blir behöriga 
till nationellt yrkesprogram alternativt skaffar sig en anställningsbarhet.  

● Åtgärder och insatser i verksamheten med mål att skapa en tryggare skolmiljö och ökad 
studiero.  

● Ytterligare implementering av LoopMe och en vidareutveckling av samarbetet mellan skola, 
branschorganisation och handledare.  

I SKA-planen för läsår 2021/2022 kommer betyg, bedömning och stödsystem; kommunikation samt 
internationalisering vara våra tre huvudsakliga fokuserade arbetsområden. I rapporten har dessa 
områden identifierats som utvecklingsbara. Verksamheten behöver fortsatt arbeta med betyg och 
bedömning med fokus på att bli mer transparenta i betygsättning gentemot eleven. Gällande 
kommunikation är det ett utvecklingsområde som genom organisering, samsyn och öppenhet ska 
leda till ett mer effektivt samarbete kring elevens kunskapsutveckling. Vi ser att kommunikationen på 
skolan kan utvecklas i alla led: ledning och EHT, lärare, mentorer, elev och hem. Slutligen är 
internationaliseringen ett arbetsområde som fortfarande ligger i utvecklingsfas. Arbetet ska leda till en 
ökad valkompetens hos eleven, ett större elevinflytande samt ge eleven ett bredare perspektiv på 
samhälle och arbetsliv. 
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6. Grundfakta 

Om Praktiska 

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

Praktiska Gymnasiet Ystad 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 Ystad 

Elever per program och årskurs 

Antal av elever Kolumnetiketter 
    

Radetiketter 
    

Totalsumma 
BA 8 5 13 

 
26 

BAHUS0L 6 2 6 
 

14 
BAMAL0L 2 2 6 

 
10 

BAMAR0L 
 

1 1 
 

2 
EE 10 6 14 1 31 

EEELT 10 
   

10 
EEELT0L 

 
6 14 1 21 

HV 5 7 7 
 

19 
HVHUD0L 

 
6 

  
6 

HVSTY0L 5 1 7 
 

13 
IM 22 16 6 

 
44 

IMRBA0L 
  

2 
 

2 
IMREE0L 

  
1 

 
1 

IMRHV0L 
  

2 
 

2 
IMRVO0L 

  
1 

 
1 

IMVBA0L 2 2 
  

4 
IMVEE 2 

   
2 

IMVEE0L 
 

4 
  

4 
IMVHV0L 7 1 

  
8 

IMVVF 2 
   

2 
IMVVO0L 1 4 

  
5 

IMYBA0L 1 
   

1 
IMYEE0L 

 
1 

  
1 

IMYHV0L 5 4 
  

9 
IMYVO0L 2 

   
2 
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VF 18 15 13 
 

46 
VFFAS0L 

  
2 

 
2 

VFKYL 3 
   

3 
VFKYL0L 

 
5 2 

 
7 

VFVVS 15 
   

15 
VFVVS0L 

 
10 9 

 
19 

VO 8 6 11 
 

25 
VOVAR0L 8 6 11 

 
25 

Totalsumma 71 55 64 1 191 

Socioekonomisk bakgrund*  

Läsår Andel flickor Andel högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 35% 24% 34% 

2020/2021 35% 28% 27% 

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

 

Personal 

På vår skola består elevhälsan av kurator (40%) skolsköterska (50 %), specialpedagog (75 %) och 
rektor (100 %). Nära samarbete finns även med studie- och yrkesvägledare (30%). Vi har även 
tillgång till skolläkare och psykolog genom koncernen. Skolans vaktmästare (90%, från 1/4 21 100%) 
har även uppdrag som skolvärd. 

Gg-lärarna består av sju legitimerade lärare och en obehörig. Bland yrkeslärarna finns tre 
legitimerade och sju lärare med PiL-utbildning. 

Modersmålsundervisning i arabiska har ägt rum med inhyrd obehörig lärare, medan modersmål på 
övriga språk har samordnats med Ystads Gymnasium. 

Det finns också elevassistenter och skolbespisningspersonal på skolan. 

 

Organisation och arbetsformer   

Skolledningen består av rektor, 100 % och biträdande rektor, 50%. 

Skolan har en förstelärare (gg-lärare) och en arbetslagsledare för yrkeslärarna, som tillsammans med 
skolledningen planerar det pedagogiska utvecklingsarbetet. Ledningsgruppen består utöver rektor och 
biträdande rektor av specialpedagog, förstelärare och arbetslagsledare. 

Skolan är inte uppdelad i arbetslag, eftersom enheten är för liten, och vi arbetar som ett team. 
Däremot sitter inte all personal samlad i samma lärarrum, utan finns delvis av praktiska och delvis av 
utrymmesskäl utlokaliserade på olika platser.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultat Sammanställningar 



Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Ystad



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

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

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

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

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

Andel elever med examen



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

Avgångselever - examensgrad



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

Avgångselever - GBP



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

Avgångselever - behörighet till högskola (yrkesprogram)



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

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

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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

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

Betygsfördelning



Betygsfördelning



Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



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

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

Elev/kundundersökning

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

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

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

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

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning







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

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

Elev/kundundersökning (Undervisning)

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

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

Undervisningsutvärdering



Undervisningsutvärdering





Indikatorer: Attraktivitet



Arbetsplatsförlagt lärande
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