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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2020/2021 
Skolan växer både i elevantal (från 237-262) och kvalitet detta läsår. Eleverna har högre 
ingångsbetyg än tidigare år och det finns minst en behörig lärare på alla yrkesprogram och 3 i 
utbildning där en är klar och 2 som blir klara i augusti 2021. 

Efter vår analys av kvaliteten våren 2020 beslutade vi på Praktiska i Halmstad att man skulle satsa på 
två stora fokusområden 

· Värdegrunden
· Betyg och bedömning

Vi strukturerade läsåret i uppstarten med tydliga mallar som skulle vara levande under hela året i 
uppföljningssyfte i 4 analysseminarier som 2 arbetslagsledare hade ansvaret för. Vi har haft 4 
förstelärare kopplat till 4 olika områden; 2 som har drivit våra 2 fokusområden, en som drivit APL och 
en som har arbetat mer regionalt med nya vårdprogrammet. Under läsåret har vi också haft två 
arbetslagsledare (ALL) vars största uppgift varit att hålla ihop kollegiet i enkäter, analyser och 
handlingsplaner. Onsdagar blev vår mötestid där vi alternerade APT/Fokusområde/ALL-tid. 

Under läsåret har vi genomfört ett flertal aktiviteter som lett fram till en ökad måluppfyllelse för våra 
elever. Skolan består av 42% introduktionselever, 20% IMY och 21% IMV på alla våra åtta olika 
program. Studieplaner, så kallade yrk-planer, beslutades och följdes upp kontinuerligt under läsåret, 
vilket har gett resultat i introduktionselevernas måluppfyllelse. Många introduktionselever har blivit 
antagna till nationella program. Även yrkesintroduktionselever har kunnat starta på programinriktat val 
och på ett nationellt program. De största framgångarna är allas arbete med anpassningar och ett 
Elevhälsoteam som gått igenom SPSM:s  ”Att höja skolans elevhälsokompetens. Ett processarbete 
för likvärdig utbildning” Den här kursen har hjälp oss att hitta vägar till främjande och förebyggande 
arbete med bland annat en förändrad struktur i våra möten. 

Vi har också haft elevgenomgångar och kontinuerligt varje fredag stämt av närvaron. Våra 
undervisningsutvärderingar och betygsprognoser har gjort att lärarna också kontinuerligt följt upp och 
förändrat sin undervisning. Vi har på så sätt snabbare kunnat upptäcka elevernas behov och 
organisera oss efter det. Specialpedagogen har arbetat mer på gruppnivå i att förändra 
undervisningen, vilket har hjälpt en hel del elever. Vi har haft som mål att använda Schoolsoft mer 
effektivt under året, dels i Betyg och bedömningsarbetet där uppgifter har varit kopplade till 
bedömningsmatriser och tydligheten för eleverna har hjälpt dem att se vad som förväntas av dem 
kontinuerligt under året och inte bara i utvecklingssamtalen. Lärarna har också bättre satt de rutiner 
där de varnar i Schoolsoft om någon riskerar att inte nå målen. Det blir då en anmälan till rektor och 
en utredning startar.  

Vi har ett bra fungerande klassråds- och elevrådsarbete där värdegrund/skolsituation och studiero är 
stående punkter, vilket är en bidragande faktor till att vår studiero har ökat i elevernas enkätsvar. 
Detta året startade vi med en värdegrundsgrupp i elevrådet som utbildades av organisationen 
“Jämställt”.  Även lärarna fick i uppstarten en dag tillsammans med dem.   

Vår LoV-kartläggning (LOV) genomfördes på höstterminen och analysen visade att vi behövde arbeta 
med elevernas trygghet. Elevenkäten visar också en hög måluppfyllelse i frågor som rör 
undervisningen, såsom studiero, att få hjälp, extra utmaningar och att lärarna är kunniga och varierar 
sin undervisning. Vi har även lyckats att höja frågorna som rör trygghet ordentligt. 

Årets utmaning har legat på VVS-programmet med haltande lärarnärvaro och en flytt till nya lokaler 
som ställde till lite. Här har organisationen ändrats efter hand med timanställd ny lärare, SYV och 
APL-samordnare som hjälp i att följa upp APL-platser och specialpedagog som arbetat med bättre 
struktur under lektionerna. Byggprogrammet har fått en ny lärare under vårterminen och här har även 
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APL utvecklats mycket. Elprogrammet har startat upp igen efter några års vilande och här har de 10 
eleverna och läraren lyft skolan. 2 lärare har fullgjort PiL-utbildningen som är en internutbildning för 
nya lärare, med godkända resultat. 

Naturkunskapen och Ma1a1 har resulterat i många ”anmälan till rektor” där extra tid har satts in och 
även extra lärarresurs. I de grupperna har även getts stöd kollegialt, av rektorer och elevhälsan som 
observerat och gett feedback på undervisningen. Den låga måluppfyllelsen handlar främst om 
frånvaro och svårigheter under covid att hålla samma standard som när eleverna är i skolan och här 
kommer vi att fortsätta vårt arbete med Närvarolyftet till hösten.  

Alla insatser kollegialt som gjorts under året har lett till ökad studiero, främst när man har tittat på 
lektionens utförande. Specialpedagogerna har varit ute i klassrum och observerat och gjort 
individuella handlingsplaner utifrån det och en undervisningsenkät som gjorts. Detta har stärkt lärarna 
i sin rätt att äga sitt klassrum.  

Arbetet med APL har gett positiva resultat både i måluppfyllelse och i trivsel. Försteläraren har haft 
fokus på kartläggning av programmen, analysera och göra handlingsplaner. Hon har också gått en 
kurs via Skolverket. Vi har också genomgått en Loop-me-utbildning, som är ett digitalt verktyg för 
uppföljning av APL, under året som stärkt alla yrkeslärare kring APL. Här har man fått en helt annan 
struktur kring trepartssamtal och riskanalyser. Vi ser också fler handledare som går 
handledarutbildningen, vilket också förbättrar möjligheten till måluppfyllelse. 

Betygen ser generellt bättre ut i år då fler når högre betyg och antalet F sjunker. En bidragande faktor 
är ett bättre analysarbete, handlingsplaner och att man på en del program arbetat med målsamtal och 
bedömningsstöd. Alla lärare arbetar i Google Classroom, vilket också gett eleverna en tydlig bild över 
vad och hur de ska göra. Vi har även infört att alla lärare skall göra uppgifter i Schoolsoft för att sen 
kontinuerligt bedöma dem där.  Under distansundervisningen har vi dock sett att vi har tappat en del 
elever i de sista kurserna så betygssnittet har minskat lite bland våra avgångselever. Mycket 
räddades upp då vi införde påsklovsskola och 2 uppläsningsveckor de två sista veckorna i juni. 

Sammanfattningen från elevhälsans arbete visar att man i år arbetat mycket med elevernas ohälsa 
och skolfrånvaro. Den har i år riktats mer mot arbete på gruppnivå för att stötta undervisningen och 
arbeta främjande och förebyggande. Socialpedagogen har under hela året arbetat med endast 
skolfrånvaro och vi har kommit bort från många bollar att springa på till ett lagarbete med en boll. 
Covid19 satte dock stopp för ett fullt främjande arbete på gruppnivå och vi kom tillbaka mer på 
individnivå.  

Skolan präglas av en samarbetskultur, där lärarna bjuder in om man behöver ha tips, vilket även har 
lett till att kollegorna varit ute och observerat i varandras klassrum. Ett stort kollegialt arbete har skett i 
och med Covid19 och distansundervisningen där många lärare har stöttat varandra i den digitala 
världen. 

Flertalet av lärarna är behöriga lärare och har arbetat på skolan en längre tid vilket också ger bra 
förutsättningar för eleverna att lyckas med sin utbildning. Det finns ändå delar som vi kommer att 
arbeta med kommande läsår. En god verksamhet kan bara bli bättre.  
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell 

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

Vår kvalitetsdefinition: 

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

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

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

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

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus 

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

Proaktiv uppföljning 

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

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

Kollegial samverkan 

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

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

Aktiv resursfördelning 

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

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

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

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

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

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

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

Lokal utvecklingsorganisation 

På enhetsnivå genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika processer som 
tillsammans bidrar till verksamhetens kvalitet. Vi har mötestid varje onsdag som i år har alternerat 
mellan Förstelärarnas uppdrag i sina fokusområden och APT. Parallellt har vi haft speciella möten för 
de gymnasiegemensamma lärarna under ledning av biträdande rektor och specialpedagog men även 
Yrkesmöten ledda av förstelärare som arbetat med APL-struktur. Varje fredag har vi haft 
fredagsöverlämning digitalt där mentorerna tillsammans med socialpedagog har tittat på frånvaron 
och analyserat den. EHT- teamet har genomgått en kurs via SPSM där vi har stärkt det förebyggande 
och främjande arbetet som speglat av sig ner på programmen och lett till annan struktur och ett annat 
synsätt. Fyra gånger om året genomför rektor och personal analysseminarier där arbetet med att 
utveckla verksamheten analyseras och bildar underlag till beslut om hur arbetet ska fortskrida. Dessa 
seminarier leds av två arbetslagsledare.  Eleverna görs delaktiga i arbetet genom att de flera gånger 
om året får besvara olika enkäter om hur de ser på verksamheten. Resultaten av enkäterna 
diskuteras sedan av Lärarkollegiet/ elevråd och klassråd.   
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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 har gått ner 6% vad gäller examensgrad från 2020.  En faktor är elever som inte riktigt hinner klart 
med alla betyg för att nå examen. Främst handlar det om IM elever som skrivits in nationellt i åk 2 
eller 3 som har en examensgrundande kurs kvar. Vi har även ytterligare fyra elever med examen som 
faller utanför statistiken eftersom de är introduktionselever och har fyllt 20 innan de kunnat skrivas 
över till ett nationellt program. 
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Genomsnittlig betygspoäng för samtliga avgångselever landar på 12.0 i år, vilket är en liten 
minskning. Coronapandemin, rädsla för praktik, skola och färdighetsträning har uteblivit för att komma 
upp i ännu bättre betyg. Vi kan se en dipp i elevens sista kurser som ändå genererar examen men 
sänker betygssnittet. Man behöver också ta hänsyn till att 21 elever av de 38 som tog examen var IM-
elever från start. Endast 17 elever av de 70 startade 2018 på ett nationellt program. 

22 elever fick ett studiebevis och samtliga var IM-elever när de startade 2018. 10 elever fick ett 
gymnasieintyg och har från start i sina planer arbetat för anställningsbarhet.  

17,9% av eleverna har grundläggande behörighet och 81% av eleverna har anställning efter 
gymnasiet.  

Samtliga elever 

Vi har ungefär samma siffror mellan år 2020 och 2021. Måluppfyllelsen har däremot ökat med fler 
som har fått C detta läsår, vilket kan förklaras med att ingångsvärdet är bättre med fler nationellt 
antagna elever och färre introduktionselever. Flickorna har generellt högre betyg i år än pojkarna, 
men pojkarna har fler D-betyg. Pojkarna har också lite fler F-betyg än flickorna.  

Elever på introduktionsprogram 

Resultat för introduktionsprogram – läsåret 2020-2021 

TOTALT 20 
TOTALT 
19&20 

IMY-NA 16 IMY-NA 19 

IMY-IMV 8 IMY-IMV 9 

IMV-NA 14 IMV-NA 19 
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IMY > Nationellt program 16 
IMV> Nationellt program 30 
IMY > IMV 15 

Status på introduktionselever aug 2019 
IMY 59 
IMV 56 

Status på introduktionselever juni 2020 
IMY 33 
IMV 41 

Förra läsåret gick 10 elever från IMY till ett nationellt program och i år gick 16 elever samma väg. IMV 
eleverna som gick till nationellt program läsår 19/20 var 21 elever och 20/21 var det 30 elever.  Under 
läsåret 19/20 var det 8 IMY-elever som gick till IMV varav detta läsår är det 15. Vi startar med 59 IMY 
varav det bara är 26 kvar i juni och 56 IMV elever blir 41 IMV elever i juni.  

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

Normer och värden 

I vår LoV-kartläggning har resultaten ökat positivt mellan läsår 19/20 och 20/21. Vi har haft 
värdegrunden som ett fokusområde i år och resultatet visar på en bra trend.   
Andelen elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt har ökat från 
84% 19/20 till 89% 20/21.  



9 

På frågorna rörande trygghet är resultatet enligt nedan;  
Känner du dig trygg på din skola? 84% 19/20 och 92% 20/21 
Känner du dig trygg i din klass?) 92% 19/20 och 95% 20/21 
Känner du dig trygg med skolans personal? 94% 19/20 och 96% 20/21 

4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

Undervisande lärare har fått tid att planera sin undervisning både vid läsårsslut och läsårsstart samt 
schemalagd planeringstid. Dock har några organisatoriska förändringar med byte av lokaler påverkat 
tiden för planering vid läsårsstart vilket framförallt har påverkat yrkeslärare i fordon och VVS. 
Undervisningstiden fördelas ganska jämt kontra poäng i kurserna. Däremot har vi lagt lite fler timmar 
på matematik, engelska och svenska elevernas första år. Idrotten var förlagd på två år istället för ett 
detta läsår. Alla 50-poängskurser är förlagda över hela året för att förbättra möjligheterna till 
måluppfyllelse i de kurserna. Eleverna har yrkesdagar och gymnasiegemensamma dagar i ganska 
stor utsträckning. I matematik/svenska/engelska har vi en grundgrupp och en gymnasiegrupp för att 
hålla nere elevantalet. Gruppstorlekarna har under året varit förhållandevis små med ca 15 elever i 
varje grupp i åk 1. 

Målet är att skolans elever ska börja tidigast 8.15 och sluta senast 15.00. Eleverna har också minst 10 
minuters rast mellan lektioner samt 40 minuters lunchrast. 
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Skolveckan är för eleverna uppdelad i GG-dagar och yrkesdagar i syfte att skapa en mer förutsägbar 
arbetsdag för eleverna. På vilka schemapositioner eleverna har GG-ämnena varierar. Tidigare har 
schemat utgått ifrån fasta schemapositioner där alla elever har haft lektioner och rast samtidigt. Under 
verksamhetsåret har schemat alltså inte följt fasta positioner, främst pga fyra, istället för tre, grupper i 
årskurs 1. Det finns såklart för- och nackdelar med båda systemen. Fördelen med fasta positioner är 
en mer förutsägbar skolvecka för elever, framförallt för de med neuropsykiatriska svårigheter och har 
svårt att orientera sig eller läsa av och komma ihåg sitt schema. Med detta system får också kollegiet 
mer tid för samverkan och pedagogiska diskussioner eftersom de har rast samtidigt. 
Sammanhållningen i kollegiet upplevdes också vara bättre när raster låg samtidigt och när de fick 
information vid gemensamma fysiska måndagsmöten istället för elektroniska söndagsmail.  

Om en elev riskerar att inte nå målen gör undervisande lärare och/eller mentor en anmälan till rektor 
som lyfts i elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet träffas en eftermiddag per vecka och diskuterar bland 
annat de inkomna anmälningarna till rektor. Beroende av inringad problematik fördelas anmälningarna 
till respektive kompetens inom EHT. Under verksamhetsåret har EHT arbetat för att förtydliga 
återkopplingen till mentorer och ämneslärare. Återkoppling har skett via mentorsrutan i elevkortet på 
Schoolsoft vilket har använts av EHT. EHT hade dock kunnat påminna mentorerna oftare om att 
återkoppling skett där.  

Under året har vi arbetat mycket på gruppnivå utifrån analyser i alla våra enkäter, vilket har lett till en 
del förändringar i undervisningen med hjälp av specialpedagogiska insatser där det har behövts. 
Under året har vi gjort olika nedslag för att tidigare få syn på om det finns behov som vi behöver 
tillgodose för att eleverna lättare ska nå sina mål. Exempel på det är att vi har följt upp eleverna två 
gånger om året i en EWS (early warning system) enkät och även haft elevgenomgångar två gånger 
per år inför utvecklingssamtalen. Handlingsplaner har gjort att vi omorganiserat efter hand där det 
flaggats för att eleverna inte når målen. Insatser under året har varit extra resurs, 
specialpedagogernas observationer, skolledningens arbete med lärarna med olika uppsatta mål, extra 
tid som lagts ut, dubbelbemanning i vissa kurser, påsklovsskola och två uppläsningsveckor i slutet av 
året. Betyg och bedömning som varit ett fokusområde har stärkt alla lärares arbete i Schoolsoft med 
uppgifter kopplat till måluppfyllelse över hela läsåret. Eleverna och vårdnadshavare har kunnat följa 
elevernas resultat över tid. Specialpedagogen har arbetat med gemensamma rutiner bland lärarna 
och stöttat i hur man kan designa en lektion. Man har även hjälpt varandra med uppgifter och 
förtydligat dem enligt en mall specialpedagogen tagit fram. Det har lett till att studieron har ökat 
markant och därför inte kommer att vara ett fokusområde nästa år. Det har även lett till att eleverna 
inte har behövt så mycket stöd i uppgifter eftersom de blir tydliga.    

Lärarna har haft handledning av specialpedagog på både individ- och gruppnivå. Olika förebyggande 
och främjande riktade insatser har genomförts av specialpedagog på bygg- och 
anläggningsprogrammet och VVS-programmet. Även GG-möten har hållits av specialpedagog och 
biträdande rektor i syfte att diskutera anpassningar framförallt under distansundervisning, men även 
generellt.  

I dagsläget är det relativt låg samverkan mellan lärare vad gäller planering och genomförande av 
undervisning. Samverkan sker på egna initiativ men det finns inget systematiskt arbete kring 
ämnesövergripande arbete, sambedömning eller annan samverkan, vilket ska fokuseras på läsår 
21/22.  

Som följd av relativt låga siffror kring upplevd trygghet och likabehandling på LOV-enkäten 19/20 har 
ett av skolans fokusområden läsåret 20/21 varit värdegrunden. Genom LOV-enkäten, samt enkät som 
värdegrundsgruppen genomfört för att få fördjupade uppgifter kring likabehandling och värdegrund, 
får rektorn information om hur värdegrundsarbetet implementeras i undervisningen. Även 
undervisningsutvärderingar och kursutvärderingar ger rektorn information om vad eleverna upplever i 
undervisningssammanhang. Inom ramen för värdegrundsfokuset har vi genomfört interna 
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föreläsningar och workshops för kollegiet i syfte att förtydliga och introducera fokusområdet. Vi har 
även haft en extern föreläsare av organisationen “Jämställt” som hållit en föreläsning för elevrådet och 
en för kollegiet. Därutöver har vi genomfört en enkät med fördjupande frågor kring LOV-enkäten för 
att få mer information kring vad eleverna upplever och önskar på organisations-, program-, och 
gruppnivå.  

Utvärdering av undervisningen 

Baserat på resultaten från NKI och UU bedriver lärarna överlag en strukturerad och målinriktad 
undervisning. I de fall där elever angett låga siffror har åtgärdande och förebyggande insatser satts in. 
Under ht20 gjordes en riktad insats mot bygg- och anläggningsprogrammet med fokus på att strukturera 
upp undervisningen och handleda lärarna i didaktiska frågor. Lärarna uppger att det gav resultat och 
att de 8 av 16 elever som riskerade F under hösten alla avslutade sina kurser med minst E. Lärarna 
uppskattade de handfasta råden och förslag på extra anpassningar. Lärarna fick också en mall för 
lektionsstruktur för att säkerställa att undervisningen utgick ifrån ämnets syfte, kursens centrala innehåll 
och att det fanns en tanke med vad som skulle bedömas och hur. Tillsammans med yrkeslärarna 
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arbetade också specialpedagog med gruppen i åk 1 i syfte att stärka sammanhållningen och minska 
negativa gruppmekanismer. Även detta upplevs ha gett resultat.  

Arbetet med extra anpassningar har överlag fungerat bra. De flesta lärare är väl bekanta med hur 
undervisningen kan och bör anpassas efter elevers behov. I andra fall har specialpedagogen hjälpt till 
att framförallt strukturera classroom under distansundervisningen. Utifrån de pedagogiska utredningar 
som genomförts har undervisande lärare fått tips på anpassningar på grupp- och individnivå och 
ledningen har fått förslag på anpassningar på organisationsnivå.  Under vt21 har specialpedagogen 
tillsammans med biträdande rektor hållit i GG-möten där ett stort fokus har varit pedagogiska strategier 
och olika digitala metoder för att öka differentieringen vid distanslektioner.  

Studieron har varierat mellan olika grupper och i de fall, tex stylistprogrammet, där studieron har varit 
kraftigt påverkad har insatser gjorts. SYV har haft gruppledande samtal samt gruppstärkande övningar. 
Det planerades även en teambuildningsdag med åk 1 på stylistprogrammet, men denna fick skjutas 
upp på grund av covid-19.   

Slutsatser 

Kollegiet behöver fortsatt stöd i arbetet med extra anpassningar och att skapa tillgängliga lärmiljöer 
som tar hänsyn till elevers olika behov av stöd. Organisationen kring anmälningar till rektor och 
pedagogiska utredningar fungerar förhållandevis bra och till nästkommande verksamhetsår kommer 
MUD;en förhoppningsvis bidra till ökad samverkan mellan EHT och mentorer/lärare. 

Specialpedagog kommer att ha mer av sin tjänst som specialpedagog för att fortsättningsvis kunna 
stötta lärarna på gruppnivå. Specialpedagogen kommer även arbeta 20% av sin tjänst som 
handledare i Skolverkets kurs “Specialpedagogik för lärande” för 11 yrkeslärare för att öka 
måluppfyllelsen.  

Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

Skolan har 46% elever på introduktionsprogrammen där målet ser olika ut beroende både på program 
och individ. IMV följer det nationella programmet förutom i det grundämne eleven saknar. Där finns en 
grundskolekurs eleven går. På IMY-programmet som är riktat direkt mot yrket kan man gå två vägar. 
Dels mot nationell behörighet och dels mot anställningsbarhet. Vi arbetar också med ett yrkespaket 
främst i vård-och omsorg där de riktas mot att bli vårdbiträde. Eleverna startar höstterminen med att 
göra en individuell studieplan i samråd med mentor och vårdnadshavare där det beslutas vilka kurser 
eleven ska läsa och vilket upplägg som ska gälla. Den här Yrk-planen följs upp två gånger per termin 
eller fler gånger beroende på elevens behov. IMA är ett program vi startade förra året och i år har fyra 
elever gått där som ville satsa på sina grundskoleämnen eftersom de inte riktigt vetat vilket program 
de ville söka till. De här eleverna har läst grundskoleämnen och även tillhört vår resursstuga övrig tid 
för att få stöd och mer tid till ämnena. Den här stugan har varit öppen för alla elever som har behövt 
särskilt stöd i form av mindre grupp eller mer styrt stöd. Alla introduktionselever har individanpassad 
praktik i olika omfattning.  
Eleverna ingår också i alla enkäter, EWS, elevgenomgångar för att snabbare fånga behoven och öka 
måluppfyllelsen. Undervisande lärare arbetar i Classroom vilket underlättar för både elev och 
resurspedagog att stötta i resursstugan. Lärarna kopplar också uppgifter i Schoolsoft som blir 
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bedömda kontinuerligt och även lättöverskådligt för både elev och personal som arbetar med eleven 
vad hen har kvar eller vad som är bedömt.  

Utvärdering av introduktionsprogram 

Strukturen för IM-elever gör att måluppfyllelsen är hög, då många går vidare till andra program. I 
höstas startade vi läsåret med 59 IMY-elever som i juni bara var 33. Bland de 26 eleverna som är 
kvar har nästan alla jobbat upp betyg till att kunna bli behöriga inom nästa år och 15 av dem har blivit 
behöriga till IMV. De få eleverna som går mot anställningsbarhet har mycket APL och har stor chans 
att bli anställda efter avslutat program. Av 56 IMV-elever har vi 26 kvar inför start nästa läsår där vi 
oftast ser att engelskan är på en för låg nivå och att eleverna behöver ha ett år engelska till för att 
kunna bli behöriga. Uppstartssamtalet med elev, vårdnadshavare och mentor ger eleverna ett tydligt 
mål. Här visas också filmer på olika språk så att man ska förstå skillnaden på de olika programmen. 
Tät uppföljning mellan utvecklingssamtalen för att revidera planen om så behövs. Eleverna stöttas 
oftare än andra elever i vår resursstuga så att de kan nå målen snabbare. Här finns resurspedagoger 
som är kopplade till undervisande lärare och en dialog förs mellan dem om vad eleven ska fokusera 
på. Transparens, struktur och dokumentationskrav från alla undervisande lärare gör att 
måluppfyllelsen ökar.  

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 arbeta med kartläggningen av eleverna och även behålla strukturen med 
resursstugan, men även koppla in andra professioner utifrån vår MUD. Biträdande rektor kommer att 
ha månadsuppföljningar med mentorer och elevernas YRK-planer så att åtgärder kan bli mer 
skyndsamma, framförallt schematekniskt. Med MUD;en kommer även de här eleverna att få en tätare 
uppföljning med snabba anpassningar. Specialpedagogerna kommer att bli lite mer involverade i 
framförallt elevernas planer och uppföljningar för att bättre stötta mot behov. De kommer även 
kopplas fysiskt till resursstugan/språkverkstaden. Samarbetet mellan de undervisande lärarna och 
personalen i resursstugan kommer också att struktureras bättre med fysiska möten dem emellan till 
hösten. Studie- och yrkesvägledaren kommer också få en större roll kring de här eleverna och deras 
vårdnadshavare så att man ser målet tydligare. Vi kommer att införa månadsuppföljning istället för 
rapport två gånger per termin och detta ska redovisas till biträdande rektor och delges elevhälsan för 
att fånga upp elever tidigare.  

Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Vi har under året jobbat med betyg och bedömning som ett av våra fokusområden. I projektet ämnade 
vi att skapa en sammanhållning i hur vi kommunicerar bedömningsarbetet och betygsättningen till 
eleverna, samt synliggör processen. Därmed bestämde vi att alla enbart ska använda vår 
gemensamma plattform Schoolsoft med funktionen ”Uppgifter”, samt bedömningsmatriserna och 
omdömesskrivning, vilket vi till viss del redan använde. Därutöver ville vi stötta eleverna i att själva 
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hitta och förstå det vi dokumenterar om dem i Schoolsoft. Vidare hade vi en temadag som en kickoff 
för eleverna för att synliggöra denna process samt upplysa eleverna om hur vi bedömer och vad. Vi 
hade även som mål att vid mentorstid avsätta tid för att eleverna skulle bli mer bekväma med att 
orientera sig på Schoolsoft då även detta har varit ett utvecklingsområde. Slutligen ville vi ha 
workshops med lärarna där de kunde lyfta olika case och därigenom öka möjligheterna till 
sambedömning. 

Utvärdering av bedömning och betygsättning 

De positiva effekterna av detta projekt har varit att många lärare bättre har börjat arbeta mer enhetligt 
i Schoolsoft, vilket har gjort dokumenteringen av elevernas kunskapsutveckling mer öppen och 
lättillgänglig för såväl elever som vårdnadshavare. Vi har förstärkt arbetet genom att använda 
funktionen ”uppgifter”, vilket även har verkat som ett stöd till eleverna att orientera sig i var de befinner 
sig i sina kurser. Även EHT har varit hjälpta av detta, då de enklare har kunnat stötta elever i vad de 
har missat och hur de ligger till i de olika kurserna. 

Det är i det närmaste omöjligt att författa en analys som denna och inte beröra pandemin och 
distansundervisningen, som på många vis satte käppar i hjulen för vårt projekt. Från och med 
januari/februari lades allt som inte var undervisning på is, förutom att de lärare som redan jobbade 
enligt projektplanen bara fortsatte att göra så. I övrigt blev inte projektet så väletablerat och 
framarbetat som vi hade hoppats på.  

Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan man konkludera att arbetet med att enhetliggöra arbetet med betyg och 
bedömning blott är påbörjat, men behöver konkretiseras ytterligare och arbetas vidare med. Lärarna 
behöver bli mer trygga med att arbeta såväl självständigt och samverkande med betyg och 
bedömning, och eleverna behöver mer stöttning i att själva ta ansvar för att följa sin progression. All 
personal behöver känna att detta är något som berör alla och att vi gör det tillsammans. Det är nya 
rutiner för många, men det blir en styrka för enheten och alla kan jobba in en enhetlig rutin som alla 
jobbar med. Examensmålstiden ska styras upp där man en gång i månaden ska gå igenom elevernas 
studieplaner, omdömen och bedömningar i deras studieplan. Det är en styrka att detta projekt får 
byggas på och utökas inför nästa läsår då vi nu är redo att ta nästa steg i processen där en del 
studiedagar ska handla om samsyn och arbeta i workshops med att koppla ihop 
uppgifter/mål/bedömning både skola och APL.  Det är även gynnsamt att våra projekt får sätta sig och 
inte bli olika från år till år så därför kommer betyg och bedömning vara ett fokusområde även läsår 
21/22.  

Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Skolans elevhälsa består av Skolkurator, socialpedagog, två specialpedagoger, Studie och 
yrkesvägledare, rektor och skolsköterska. 
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Skolkuratorn arbetar 30 procent. Socialpedagogen finns på plats alla dagar i veckan. De två 
specialpedagogerna arbetar 40 procent vardera. SYVen arbetar 20 procent men finns på skolan 70 
procent. Skolsköterskan arbetar 60 procent.  

Elevhälsoteamet träffas varje tisdag mellan kl 15-16:30. Mötesformen är uppbyggd utifrån en 
organisatorisk, grupp- och individnivå där programansvariga får avsatt tid för att diskutera elever som 
man känner oro för. Mötesformen har varit rullande där man följer upp varje program var fjärde vecka. 
Resterande tid använder elevhälsoteamet för diskussion eller andra frågor.  

Elevhälsoarbetet under distansundervisning - covid-19 

Med kunskapen om att de olika smittskyddsåtgärderna har en negativ inverkan på 
gymnasieungdomars vardag har vi under våren arbetat med följande åtgärder. 
-Elever i svårigheter har fått utökat stöd och har erbjudits närundervisning.
-Elevhälsan har ställts inför nya utmaningar där mycket av arbetet har handlat om uppföljning och
skolnärvaro. Elevhälsans olika professioner har, tillsammans med övrig personal, hjälps åt att fånga
upp elever i redan uttalande skolsvårigheter.
-Elevhälsan har reviderat delar av sin mötesform och lagt till att programansvariga får komma och
presentera elever som de känner oro för. Mötesformen har varit rullande med uppföljning var fjärde
vecka.
-Utöver anpassningar kopplat till undervisning så har skolans elevhälsoteam erbjudit elever samtal
både på plats eller via skolans olika kommunikationsmedel.

Det främjande arbetet har främst handlat om närvaro men det har även arbetats kring hälsa då det 
samordnats en hälsovecka med vårdelever på skolan där sömn har varit en stor del. Vi har startat upp 
med programträffar på EHT där mentorerna har kunnat komma för att lyfta gruppen och individer. 
EHT har då belyst vikten av att stötta eleverna.  

EHT har varit delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet genom framförallt fyra analysseminarier där 
arbetsplanen har diskuterats. EHT var varit delaktiga i analyser av LOV-enkäter, 
Undervisningsutvärdering samt elevenkäten. Utifrån analyserna har handlingsplaner upprättats bland 
annat handlingsplan mot kränkande behandling. EHT har därutöver genomgått SPSMs 
utbildningsmoduler i ”Att höja skolans elevhälsokompetens”. Under VT21 har programansvariga 
bjudits in att delta på elevhälsoteamets möten för att samverka kring grupper och individer. Syftet med 
träffarna har varit att öka kvalitén på utbildningarna samt att stötta programansvariga i 
elevhälsorelaterade frågor för ökad måluppfyllelse. Skolan har som fokusområde för läsåret arbetat 
med värdegrunden och elevhälsoteamet har varit en del av värdegrundsgruppen ledd av förstelärare. 
Genom LOV-enkäten, samt enkät som värdegrundsgruppen genomfört för att få fördjupade uppgifter 
kring likabehandling och värdegrund, får rektorn information om hur värdegrundsarbetet 
implementeras i undervisningen. Även undersökningsenkäter och kursutvärderingar ger rektorn 
information om vad eleverna upplever i undervisningssammanhang. Inom ramen för 
värdegrundsfokuset har vi genomfört interna föreläsningar och workshops för kollegiet i syfte att 
förtydliga och introducera fokusområdet. Vi har även haft en extern föreläsare av organisationen 
“Jämställt” som hållit en föreläsning för elevrådet och en för kollegiet. Därutöver har vi genomfört en 
enkät med fördjupande frågor kring LOV-enkäten för att få mer information kring vad eleverna 
upplever och önskar på organisations-, program-, och gruppnivå. 

Rutiner för anmälan till rektor och pedagogiska utredningar finns och vi har många olika system för att 
fånga upp elever, såsom fredagsöverlämning, som troligen minskat andelen anmälningar till rektor. 
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Trygghet 
I samband med fokusområdet värdegrund har EHT gjort en djupare analys av tryggheten och den 
sociala lärmiljön på skolan. Varje klass har tillsammans utformat ett trygghetskontrakt med 
förhållningssätt som ska gälla för gruppen. 

Närvaron 
Socialpedagog har ringt elever varje dag för att på detta sätt få kontakt med elever som har ogiltig 
frånvaro eller längre tids sjukfrånvaro. Vi har en fredagsöverlämning där lärare och mentorer 
dokumenterar när elever börjat hamna efter med sina uppgifter eller när frånvaron börjat bli för hög, 
därefter har stöd satts in för att hjälpa eleverna. EHT har närvarat vid överlämningen från grundskola 
till gymnasium vid skolstarten för att hitta riskfaktorer hos elever. 
Under distansen blev det mest fokus på elevstöd via telefon för att se att eleverna mådde bra och att 
de checkade in på sina lektioner. 
En del frånvaroutredningar för att hitta frisk- och riskfaktorer har gjorts för att sätta in adekvat stöd, 
återkopplas och följts upp enligt behov och skickats till rätt person i EHT om behovet funnits. 
Dokumentation har gjorts i Schoolsoft.  

Utvärdering av elevhälsoarbetet 

Läsåret som varit har varit utmanande för elevhälsoteamet. Inte minst utifrån smittskyddsåtgärderna 
och att elever helt eller delvis inte kunnat vara fysiskt på plats. Arbete med att upptäcka och syna 
elever som haft problem skolmässigt, socialt eller med sitt mående har således varit svårare att 
upptäcka. Det har vidare också varit utmanande för elevhälsan att uppmärksamma tidiga tecken på 
att elev/elever far illa eller riskerar en ogynnsam utveckling.  

Många elever vittnar om saknaden att vara på skolan fysiskt. Omställningen till att vara fysiskt på 
skolan till att helt eller delvis sköta sina studier på distans har varit, för många, en stor utmaning. 
Många elever berättar att motivationen till skolan minskat och att känslan av ensamhet blivit mer 
påtaglig.  

Elevhälsoteamet har i den grad det gått hört av sig till elever som man känt oro för. Elevhälsan har 
utifrån de förutsättningar som varit försökt lyssna och uppmärksamma de elever som visat tecken på 
oro och vid behov hänvisat till andra instanser som exempelvis hälsa- och sjukvård, 
Ungdomsmottagning eller socialtjänst.  

Samverkan mellan olika kompetenser i elevhälsan fungerar väl under mötestiderna, men som följd av 
olika deltidstjänster har samarbete och samverkan under resterande arbetsvecka försvårats. Till 
exempel är skolsköterska och kurator på plats samtidigt endast en dag per vecka.  

Elevhälsoarbete 

Det utredande arbetet har fungerat väl då specialpedagogen har arbetat mycket med både individer 
och grupper. Ärenden har fördelats på EHT och återkopplats efter utredning. Återkoppling har skett i 
mentorsrutan i elevens elevkort på Schoolsoft samt muntligen till mentorer och undervisande lärare. 
Specialpedagogerna har ett bra samarbete med undervisande personal kring eleverna och 
grupperna.     
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Trygghet 
Trygghetskontrakten glömdes bort lite i och med distansundervisningen. Personal och elever på 
skolan har dock varit positiva till arbetet med trygghetskontrakten, framförallt för att utformandet av 
dem ledde till bra diskussioner om arbetsmiljö, studiero, respekt och ansvar.  

På organisationsnivå har hela skolan renoverats och otrygga platser, såsom utanför matsalen, 
uppehållsytor och entrén har setts över. Innan distansundervisningen har personal från EHT varit 
närvarande vid dessa ytor för att öka tryggheten. Skärmvägg har satts upp vid toaletten i 
uppehållsrummet för att minska insyn, vilket har visat att tryggheten har ökat i våra enkäter.  

Trygghetsronder har gjorts för att fånga upp elever som haft det tufft och för att föra samtal med 
elever angående sin frånvaro. I enkätsvar framkom att för många elever är trygghet starkt kopplat 
med förutsägbarhet och tydlighet vilket tydligt för samman kunskaper och värden. Värdegrundsarbetet 
bör därför vara en stor och integrerad del i skolans vidare didaktiska och pedagogiska utveckling.  

Det främjande och förebyggande arbete har förbättrats, dels tack vare en mer uppstyrd mötesagenda 
och dels tack vare arbetet med SPSMs moduler i “att höja skolans elevhälsokompetens”. Insatser 
utifrån pedagogiska kartläggningar har främst riktats mot program- eller gruppnivå. Vi har till exempel 
köpt in magneter med frågeorden vad, vem, när, hur, varför, var, sen till samtliga klassrum och 
timetimers, två stora och fyra mindre.  

För ökad måluppfyllelse och för att EHT ska kunna arbeta förebyggande och främjande snarare än 
åtgärdande samt för att tillgodose elevernas behov av medicinsk och psykologisk kompetens räcker 
inte skolsköterska och kurator till. I dagsläget tar andra professioner, som till exempel socialpedagog, 
SYV och elevresurs stort ansvar för att tillgodose elevers individuella behov av kontakt med 
psykologisk kompetens. I sin tur påverkar det deras möjligheter att arbeta mer främjande och 
förebyggande på program- och gruppnivå. När andra professioner tar det ansvaret finns en risk att 
elever går miste om adekvat stöd och hjälp, och dels att behovet hamnar i skymundan och inte blir 
synliggjort. Oundvikligen påverkar det också möjligheten för andra professioner att arbeta med sina 
egna arbetsuppgifter. Detta har diskuterats och styrts upp och under vårterminen fick vi en tydligare 
ärendestruktur.  

Vi har många system igång samtidigt som har påverkat de redan befintliga rutinerna negativt. En 
åtgärd för att komma tillrätta med de många olika rutinerna är att komma igång med 
måluppfyllelsedokumentet (MUD) Ht21.  

Närvaro 

På grund av Covid-19 pandemin som har försvårat arbetet med närvaroarbetet, då skolan delvis har 
varit stängd och heldistans och halvdistans har gjort att en del elever har haft det svårt då ändringar 
med var man ska vara har gjort att många har varit på fel plats eller missat information. Detta har gjort 
att mycket arbete har lagts på individnivå och skolans närvaroprojekt har haltat. Även att 
sjukfrånvaron blivit högre pga hårdare krav på minsta symptom så ska man vara hemma. 
Närvaron på skolan har ökat från 78,3 till 79,8 Den ogiltiga frånvaron har sjunkit med 1,3% till 7,9.  

Slutsatser 

Elevhälsoarbetet på skolan har många styrkor. En stor styrka är att personalen är duktiga på att se 
eleven och de flesta är snabba på att ta till sig anpassningar på grupp - och individnivå vid behov. 
Däremot behöver arbetet med uppföljningar och utvärdering av insatser, såväl främjande som 
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förebyggande och åtgärdande, ses över och systematiseras. Förhoppningsvis kommer MUD;en att 
bidra till detta.  

Elevhälsoteamet behöver ha en tydligare plan och struktur. EHT behöver ytterligare utveckla 
mötesstrukturen för att öka effektiviteten; att ex. alla elevärenden skrivs upp i förväg så att 
diskussionerna inte svävar ut. En stående ordförande bör utses som kan driva mötena och hjälpa till 
att hålla diskussionerna på rätt köl, även när rektor inte är närvarande. Under året har 
elevhälsoteamet arbetat med att förbättra återkopplingen till lärare och mentorer. Detta arbete 
behöver fortsätta för att hela skolan ska vara elevhälsan.   

Samverkan med skolpsykolog behöver ses över. I dagsläget är skolpsykologen ej kopplad via 
Academedia, vilket kan tänkas försvåra kontakten. Nära samarbete med skolpsykologen hade varit till 
stor hjälp och en länk till kurator och specialpedagog. Kurator och specialpedagog är i behov av en 
närvarande skolpsykolog för handledning och rådgivning.  

Till nästa år behöver trygghetskontrakten vara mer levande och synliggöras i 
undervisningssammanhang kontinuerligt. 

Samverkan med de olika programmen behöver stärkas, förhoppningsvis bidrar MUD till det.  

I dagsläget är elevhälsa mycket EHTs eget arbete även om ambitionen finns att få med hela skolan. 

EHT behöver skapa tydligare rutiner för samordnade möten. Vissa program är duktiga på att bjuda in 
representanter från EHT till möten med elever, medan andra program inte sett den möjligheten. Här 
behöver EHT skapa en tydlig rutin.  

Värdegrundsarbetet som under läsåret 20/21 varit ett fokusområde kommer vara EHTs ansvar läsåret 
21/22. En plan för detta arbete kommer att göras och kallas paraply.  

Elevhälsoteamet behöver bli mer samstämmigt och komma fram till ett arbetssätt som fungerar för 
hela gruppen. Vad ska vi ha mötestiden till? Till att bara fördela ärenden? Eller som diskussionsforum 
för att hitta lösningar och strategier att implementera på organisationsnivå? Hur ska vi strukturera 
EHT med det främjande och förebyggande arbetet?  

För ökad måluppfyllelse behöver EHT arbeta mer holistiskt och ta tillvara på allas olika kompetenser 
för att gynna elevernas lärande i olika miljöer.  

Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 

Rektor avsätter tid till APL i lärarnas schema och de kurser som rektor beslutat ligger med viss 
procent som APL. Skolan har haft en förstelärare kopplad till APL och har haft styrda möten var sjätte 
vecka för att arbeta med kvaliteten inom APL.  Man har arbetat mycket med att kvalitetssäkra 
utbildningen både innan APL, mitt i APL och efter APL. Det har också legat fokus på att få handledare 
att gå handledarutbildning. Förstelärare som driver APL-arbetet har gått Skolverkets fördjupade APL-
kurs och arbetat tillsammans med alla yrkeslärare i yrkesmöten kring APL. Lärarna har fått utbildning i 
LoopMe, hur man håller ett trepartssamtal och kunnat arbeta kollegialt i frågor rörande APL.  Genom 
LoopMe appen och trepartssamtal följs elevernas lärande upp och här behövs mer utbildning.  De 
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lokala programråden har inte fungerat särskilt bra i år, men vård- och omsorgsprogrammet har haft 
fyra och hantverksprogrammen har haft ett.  

Utvärdering av APL 

 I år upplever yrkeslärarna att de haft mer tid till att skaffa APL-platser, för att säkerställa kvaliteten. 
Man upplever också att tid till besök och trepartssamtal blivit bättre, men mycket tid och struktur 
behövs. 

De elever som har varit ute på APL har varit på bra APL-platser. På frisör har ett par APL-platser 
avbrutits för att de inte haft den kvalitet som man önskat. De handledare som vi samarbetat med 
innan är väl insatta och nya handledare har fått information, samt erbjudits handledarutbildning. Alla 
har fått ut handledarhäfte och erbjudan om LoopMe. VI haltar lite i utbildning i LoopMe framförallt ut 
mot handledare. Bedömning görs enligt yrkeslärares olika bedömningsmallar i detta mellanåret innan 
LoopMe har implementerats helt.  
Eleverna använder sina kunskaper ute från APL till den skolförlagda utbildningen som en helhet. Det 
är det vi strävar mot hela tiden. Samverkan under året mellan GG- och yrkeslärare, har funnits på 
vård- och omsorgsprogrammet och på fordons- och transportprogrammet i form av svenska och 
yrkeskurser.  

I år under pandemin har det inte varit några studiebesök. Inga bransch- eller fackförbund har heller 
velat komma på besök. Det har varit mycket tunt med utsvävningar utanför skolan. 

Slutsatser 

Till nästa läsår kommer förstelärare fortsatt finnas mot APL och kommer att arbeta med en del 
Skallkrav; 

Till hösten kommer det att vara ett krav att varje elev har en handledare kopplad till sig i LoopMe för 
närvarohantering. Det kommer ske i samband med kontraktsskrivning, men vi ska alla använda 
uppdraget – trepartssamtal för dokumentation av samtalen och elevens kunskapsutveckling framåt. 
Detta kommer förstelärare att arbeta med. Det kommer också göras en checklista som påminner om 
vad som är ett Skallkrav som hjälp till yrkesläraren. Försteläraren kommer också revidera årshjulet 
som kommer att bli mer detaljerat. Allt för en tydlig struktur för yrkeslärarna. 

Alla elever ska kunna loopa innan (incheckning) och efter varje APL-dag (rapport och uppdrags-loop). 
Tid till detta ska finnas i slutet av APL-dagen på APL-platsen. 

Handledare ska vara kopplad till sin lärling och kunna okeja varje incheckning av APL på LoopMe. Vi 
kommer också med förstelärares hjälp se till att handledarna får erbjudande om Skolverkets 
handledarutbildning och får inbjudan till programråd varje termin. Men även att de ska få information 
kring utbetalning av lärlingsbidraget. 

Yrkeslärare kommer att se till att kontrakt är klart innan eleven påbörjar sin APL. Förbereda 
handledare med syftet om vad eleven ska göra ute på företaget. Visa APL-plan och förklara vilka 
moment som kan/ska genomföras. Att introducera handledare och elever inför APL, samt LoopMe-
appen. Återkoppla på elevens loopar som skickas in. Ha tät uppföljning och trepartssamtal minst en 
gång i månaden. När samtalet är gjort ska det dokumenteras i LoopMe och datummarkeras i mallen 
Månadsuppföljning APL. Vara tydlig mot handledare kring terminsplanering och vilka APL-dagar som 
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gäller. Förutom trepartssamtalen, kommer lärarna ha bedömningssamtal i slutet av varje kurs/termin. 
En riskbedömning ska göras i början av varje ny APL-plats. Detta ska scannas in till elevmapp samt 
original lämnas till rektor.  

Eleven ska känna sig trygg med att gå till sin APL plats och läraren ska kunna extraanpassa om det 
behövs. Här kommer specialpedagogen vara inkopplad i ett projekt via Skolverket där hon kommer att 
handleda yrkeslärarna i “Undervisning mot APL”. Även SYV kommer att vara inblandad i APL under 
nästa läsår i att säkerställa att riskbedöma och arbeta med programråd lite annorlunda.   

Lärarna behöver mer tid i början och i slutet av läsåret för att organisera APL på bästa sätt. APL är en 
så stor del av utbildningen och här kommer det att avsättas tid för besök, samtal och diskussioner i 
kollegiet för en samstämmighet. 

Yrkesmötena kommer att innehålla fokusområden som tas fram programvis och diskuteras 
gemensamt. Vi kommer också ta fram en gemensam struktur i Schoolsoft för bedömning och 
dokumentation av bedömning ute på APL under kommande läsår. 

Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

Skolan har en utbildad SYV som arbetar med att tillgodose elevernas behov av studie- och 
yrkesvägledning på många olika sätt både i klasser och enskilt, planerat och oplanerat. Eftersom SYV 
har 70% tjänst finns utrymme för detta. Alla programmen arbetar också med olika företrädare för 
arbetslivet och utbildningsväsendet i syfte att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och 
erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval, detta sker på olika sätt beroendet av yrket. Här 
arbetar SYV och programansvariga tillsammans för att hitta och boka studiebesök eller representanter 
till skolan. Personalen på skolan har bra kunskaper om och förståelse för hur kön samt social och 
kulturell bakgrund påverkar elevernas studie- och yrkesval. Vi är en skola där vi har insikter om samt 
kunskaper om hur elevernas föreställningar om utbildningar och yrken kan utmanas då vi har väldigt 
många manliga elever på kvinnodominerade yrkesprogram. Det vi jobbar på är att få in fler tjejer på 
de typiskt manliga programmen. 

Studie- och yrkesvägledaren ger eleverna opartisk och allsidig information om utbildningsvägar som 
är tillförlitliga och som bygger på fakta och forskning som får eleverna att blicka in i framtiden. 

Alla elever har tillgång till individuell studie- och yrkesvägledning som utgår ifrån elevens behov och 
stödjer dennes studie- och yrkesvalsprocess samt att ge eleven motiverande samtal som bidrar till att 
eleverna får en insikt om hur de ska gå vidare. 

Studie- och yrkesvägledaren har stor och ny kunskap som hela tiden hålls uppdaterad på olika sätt. 
Kunskapen om olika vägledningsmodeller och teorier och förmåga gör att alla elever får sina behov 
tillvaratagna i samtalet med studie- och yrkesvägledaren.  

Studie- och yrkesvägledning är organiserad utefter den handlingsplanen som Praktiska har med olika 
uppgifter som ska genomföras under läsåret. Sen finns även SYV tillgänglig för den enskilda 
vägledningen. SYV sitter i EHT med olika ansvarsbitar som blir uppdrag att genomföra. SYV får vissa 
uppdrag av olika lärare; som att hjälpa till med APL som ej fungerar för att stötta eleverna i att få den 
att fungera och stötta elever som är på väg att hoppa av skolan. Det används inga tydliga 
utvärderingsverktyg för vägledningen, men det man kan se är hur stor behovet hos eleverna är i deras 
egna behov av vägledning. Behoven uppkommer då SYV varit i klasserna. Vägledning, motivering 
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och stöd i hur man ska tänka leder till ett högt tryck hos SYV. Vi har ingen kartläggning av elevernas 
behov av vägledning, utan eleverna söker självmant upp SYV för samtal och SYV finns i klasserna 
där det fångas upp. SYV har fått ett större utrymme på programmen tillsammans med lärarna och 
vägledaren har fått ett större ansvar för individuella valen. SYV arbetar alltid ihop med lärarna då 
vägledning är allas ansvar. 

Formerna för samverkan är att SYV knackar på och erbjuder sin hjälp. Erbjudanden leder till 
samarbeten som skapar samarbetsformer på olika sätt. Studie- och yrkesvägledningen är integrerad i 
utbildningen på olika sätt för att ge eleverna goda förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och 
yrkesval genom att man samarbetar med varandra på olika sätt. All personal är delaktig i det 
systematiska kvalitetsarbetet där vägledning är en stor del. Skolan har satsat på en högre 
anställningsgrad för SYV, vilket har gjort att vägledning finns överallt och tillsammans med både 
lärare och elever. Syv har också ingått i fokusområdet Värdegrund.  

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen  

Samarbetet med lärarna har lett till att vägledning kommer in i verksamheten överallt och har 
integrerats i undervisningen. Att behoven på skolan styr mycket av SYV:s uppdrag har gjort att 
avhoppen har minskat och så även trivseln på APL-platser. Andelen examensbevis har ökat eftersom 
samarbetet kring eleverna har intensifierats. En behovsanpassad SYV har gjort att rätt stöd har 
funnits på rätt ställe och både elever och lärare svarar mycket positivt i enkäter kring SYV-frågor. 
Årshjulet där SYV har klassrumsbesök har fått mindre plats i och med pandemin och att nå eleverna 
digitalt har inte varit optimalt. Uppdragen SYV får via EHT har stärkt eleverna både på skol-, grupp, 
och individnivå då samarbetet ökat och rätt handlingsplaner har implementerats. Våra elever på 
skolan har behövt en ökad SYV-tjänst där uppsökande och klassrumsbesök har varit lyckade i att få 
eleverna på rätt spår. APL-stöd för enskilda elever och program har också gett resultat i att trivsel och 
måluppfyllelse på APL har ökat.  

Slutsatser 

Studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll på skolan tillsammans med lärarna och eleverna. Med 
det beskrivna arbetssättet SYV har finns behovet av att öka upp tjänsten till en heltid och därmed 
också kunna öka upp behovet ut mot APL.  SYV kommer också fortsätta det viktiga arbetet i att vara 
tillgänglig på individnivå, på gruppnivå samt ge opartisk information om yrket och hur arbetslivet 
fungerar efter skolan samt opartisk information om olika skolformer efter gymnasiet. I detta arbete 
kommer SYV också jobba med att förhindra avhopp. Det ska också bli en tydligare agenda i uppstart 
där eleverna ska kartläggas och klassrummsbesöken ska återupptas. För att ytterligare strukturera 
upp och hitta behoven snabbare ska speciella möten mellan SYV och Yrkeslärare implementeras där 
man ska på de 30% tjänsten utökas med, handla om arbetet med APL, studiebesök, programråd och 
branschkontakt.  

Våra styrkor är att vi är en sammansvetsad skola där det finns flera olika samarbetande aktörer och 
man jobbar från olika håll med de olika frågorna. Styrkan är även att det är en utbildad SYV som har 
kunskaper om olika vägledningsmodeller, teorier och förmågor som gör att alla elever får sina behov 
tillfredsställda.   
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5. Sammanfattning och fokus framöver
Året kan sammanfattas med många processer som är igångsatta. Våra två fokusområden Värdegrund 
och Betyg och bedömning har implementerats ordentligt och fått bra, mätbara resultat. Vi har också 
arbetat mer strukturerat och fokuserat i våra andra processer och insett vikten av att arbeta i årshjul 
med att analysera, förädla och förändra under tidens gång! 

VI har fortfarande för många elever som får F-betyg även om vi har sänkt det 2 procentenheter i år. 
För att få högre måluppfyllelse kommer vi att arbeta med två större fokusområden och ha en del 
mindre kopplat på de här två stora.  

Första fokusområdet är ett samarbete mellan yrkeskurser och de gymnasiegemensamma kurserna 
för att kunna hämta in elevens kunskap från många håll och också få mer samsyn kring planering, 
uppgifter och bedömning. Andra fokusområdet är Betyg och bedömning där vi ska fokusera på just 
samsyn och likvärdighet i allt från hur vi dokumenterar till hur vi skapar uppgifter som ska bedömas. 

De mindre områdena som kommer ingå i båda stora är en tillgänglig undervisning för alla, där 
specialpedagogen ska arbeta med lärarna på skol och gruppnivå. Socialpedagogen kommer att hålla 
ihop skolans Närvarolyft så att de siffrorna analyseras utifrån det arbetet vi gör i de olika projekten.  

Vi har varit med i ett projekt tillsammans med SPSM kring att arbeta mer förebyggande och främjande 
i skolans elevhälsoarbete. Det har mynnat ut i en ny process som kallas för MUD - 
måluppfyllelsedokument där all personal samlas kring en grupp elever och diskuterar just 
måluppfyllelse en gång i månaden. Här kommer man sen kunna arbeta tillsammans för elevens bästa 
med olika både främjande och åtgärdande processer. EHT kommer då att bättre kunna fokusera på 
främjande arbete när de träffas och också vara mer delaktiga ute i verksamheten.  

Ett stort arbete med en av förstelärarna kommer att ske kring APL där även specialpedagogen ska 
arbeta som handledare tillsammans med yrkeslärare i olika moduler för att främja specialpedagogik i 
undervisningen ut mot APL.  

Sammanfattningsvis har vi haft ett bra år med många igångsatta processer som nu i år kommer att 
styras upp bättre via tydliga avstämningar, processledare och transparens genom hela arbetet. 
Skolans två arbetslagsledare kommer också att hålla i våra 4 analysseminarium tillsammans med 
personalen och fokusera på handlingsplaner, utifrån vad verksamheten behöver förändra.  
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6. Grundfakta

Om Praktiska 

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

Praktiska Gymnasiet Halmstad 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 Halmstad 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 2 7 9 

Måleri 1 1 3 

El- och energiprogrammet Elteknik 9 - - 

VVS-programmet VVS 6 6 5 

Fordons- och transportprogrammet Personbil 6 8 5 

Lackerare 1 1 

Vård- och omsorgsprogrammet Undersköterska 2 7 15 

Hantverksprogrammet Frisör 10 9 8 

Hår- och makeupartist 2 7 6 

Florist 3 2 1 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 5 4 3 

Elprogrammet - - - 

VVS-programmet 2 3 2 

Fordons- och transportprogrammet 7 2 

Vård- och omsorgsprogrammet 7 8 4 

Hantverksprogrammet 2 5 1 

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet 8 3 -
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Elprogrammet 1 - - 

VVS-programmet 5 2 1 

Fordons- och transportprogrammet 1 1 - 

Vård- och omsorgsprogrammet 9 3 1 

Hantverksprogrammet 17 4 2 

Socioekonomisk bakgrund* 

Läsår Andel flickor Andel högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 46% 25% 56% 

2020/2021 44% 25% 55% 

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

Personal 

Kollegiet består av 10 gymnasiegemensamma lärare där 2 är obehöriga och 14 behöriga yrkeslärare 
där bara 5 saknar lärarlegitimation. 4 av de utan lärarlegitimation har avslutat PiL-utbildning med 
godkänt resultat.  
På skolan finns en socialpedagog 90%, två lärare med specialpedagogisk kompetens 120%, två 
elevresurser 150%, en SYV 70%, en skolsköterska 60% , kurator 30%. I Elevhälsoteamet ingår även 
en skolpsykolog och en skolläkare.  
I skolledningen finns en rektor och en biträdande rektor på vardera 100%. 

Organisation och arbetsformer  

På skolan har vi 40% ren administration, två arbetslag med arbetslagsledare som bland annat håller i 
våra analysseminarium. Vi har i år haft 4 förstelärare som drivit fokusområden. Vi har en 
ledningsgrupp bestående av biträdande rektor och rektor som träffas en timme i veckan. Var sjätte 
vecka träffas rektor och Förstelärare för att stämma av projekten och även träffar med de två 
arbetslagsledarna innan och efter seminarierna. Rektor och biträdande rektor har delat upp 
programmen mellan sig och stöttar både undervisning, struktur och har yrkesmöten kontinuerligt. 
Biträdande rektor har tillsammans med specialpedagog riktade Gymnasiegemensamma möten var 
sjätte vecka för att utveckla dem.  

Onsdagar, 2 timmar, är vår mötestid för hela kollegiet och här alterneras våra fokusområden, EWS, 
analysseminarier, fokusområdena och APT. Varje söndag skriver rektor ett veckobrev inför 
kommande vecka.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatsammanställningar 



Underlag för utvärdering 2020/2021
PRAKTISKA Gymnasiet Halmstad



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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