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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2020/2021

Läsåret började med en försening av den ombyggnation av skolan som var planerad att bli klar under

sommarledigheten. Detta skapade en viss frustration hos personalen då tiden innan eleverna kom tillbaka

mycket fick läggas på att färdigställa salar istället för att planera sin undervisning. Men med gemensamma

krafter hjälptes vi åt och snart såg vi skolans nya skepnad i sin helhet. Vår skola fick ett rejält ansiktslyft med

nya fräscha lokaler, enhetliga möbler och rymliga gemensamma ytor för eleverna. Vi fick också en matsal med

mat från Mitt käk som uppskattades stort av både elever och personal.

I slutet av höstterminen fick vi ännu ett bakslag i och med att vi skulle ställa om till fjärrundervisning ännu en

gång. Tillsammans fick vi hjälpas åt att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra elever och många av

eleverna var redan ute på olika företag och genomförde sin APL. Lärarna fick skapa nya planeringar för att

kunna fortsätta sin undervisning på bästa sätt och så här i backspegeln så har det fungerat på ett

tillfredsställande sätt. Mycket av det arbete som har gjorts under vårterminen 2021 har varit ett systematiskt

hälsofrämjande arbete där elevhälsoteamet och pedagogerna har arbetat med elevernas hälsa; både den

fysiska och mentala hälsan, för att säkerställa att eleverna mådde bra och klarade av sina studier.

Slutet på vårterminen 2021  har varit turbulent i och med att rektorn valde att avsluta sitt uppdrag, men det är

också här som man kan se hur väl personalgruppen fungerar, ställer upp och hjälper till. Skolan kommer att

fortsätta att utvecklas och tack vare vår marknadsföring, och våra elever, så kommer vi att kunna fylla våra

platser med nya och kunskapshungriga elever till hösten. Vi vill även lyfta fram att tre personal, specialläraren,

skolsköterskan och en fordonslärare har under detta läsår blivit klara med sina studier och tagit examen.

Vi ser nu fram emot en höst med både elever och personal på plats. Fokusområden under läsår 2021/2022

kommer för Praktiska Gymnasiet, Sundsvall, vara: öka närvaron, öka motivationen samt i slutändan att fler

elever når examensmålen efter tre år. Från och med 2021-09-20 finns ny rektor på plats.

Helena Gudasic, TF rektor
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell

Inom Praktiska vilar det systematiska kvalitetsarbetet på vår gemensamma kvalitetslednings-modell och är

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

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

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

Vår kvalitetsdefinition:

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

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen och

skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens

och undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i

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

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

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella

målen.

Våra framgångsfaktorer:

Uppdraget i fokus

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

Proaktiv uppföljning

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

förbättringsarbetet.

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

avvikelser.

Kollegial samverkan

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

verksamheten utvecklas

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

Aktiv resursfördelning

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

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

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

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

utbildningen

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

mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering

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

de upplever undervisningen utifrån läroplanen

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

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

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

resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina

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

måluppfyllelse nästa läsår.

Lokal utvecklingsorganisation

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

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

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

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

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

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

diskuteras sedan av mentorerna/i elevråd och klassråd. Förstelärarna har tillsammans med kollegiet arbetat

med infärgning och språkutvecklande arbetssätt. Syftet har dels varit att öka studieresultatet för elever dels att

ge lärarna inblick i kärn- och yrkesämnen.  Vi har också skapat utvecklingsteam där vi arbetat med följande;

Internationalisering, digitalisering, infärgning, språkutvecklande arbetssätt samt marknadsföring.
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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

Andelen elever med examen har minskat något sedan föregående år, men ligger fortsatt något över rikssnitt. Ca

75 % har dessutom anställning när de går ur gymnasiet. Skillnaden mellan flickor och pojkar ser relativ stor ut,

men rör sig i själva verket om ganska få elever.
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Skillnaden mellan pojkar och flickor finns också när det gäller GBP, genomsnittlig betygspoäng. Vi ser emellertid

att skillnaden börjar minska. Skolans GBP ligger som synes något under rikssnitt.

Samtliga elever

Andelen F har sjunkit från 10 % till 5% och det är framförallt pojkarna som har presterat bättre i år än i fjol.

Överlag har antal F minskat i de flesta ämnen, dock ser vi att både matematik 1 & 2 samt SVA 1 har ökat i

antalet F, delvis på grund av årets distansundervisning .

Elever på introduktionsprogram

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.

Normer och värden

Vi ser en positiv utveckling vad gäller trygghet och studiero på skolan. I årets elevenkät hade till exempel

andelen elever som angav något av de högsta svarsalternativen (7-10 av max 10) på frågan om de känner sig

trygga i skolan ökat med hela 10 procentenheter, från 75 % till 85 %. Detta är givetvis glädjande, även om målet
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alltid är att 100 % av eleverna ska känna sig helt trygga i skolan. Även elevernas skattning av studieron har ökat,

från tidigare relativt låga 55 % som angav ett av de högsta svarsalternativen till ett något mer positivt resultat

på 70 %.

4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Schemat utgår från poängplanerna, vilka också anger hur garanterad undervisningstid ska fördelas. I schemat

försöker vi också få till ett så jämnt arbetsflöde som möjligt för eleven och minimera håltimmar.

Gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen har sina separata dagar. Skoldagen för alla elever börjar  i

regel klockan 08:30 och slutar 16:00, beroende på det individuella schemat för eleven. I år hade vi i stort sett

“renodlade” undervisningsgrupper i åk 1 med undantag för en blandgrupp, vilket gynnade infärgningsarbetet

mellan yrkes- och gymnasiegemensamma kurser.

Under läsåret har vi veckovisa elevavstämningar, så kallad Gula rundan, där mentorerna för ett program leder
ett möte med alla undervisande lärare, specialpedagog, speciallärare och rektor för att stämma av elevernas
resultat. Utifrån aktuella läget formas/justeras extra anpassningar efter elevens behov. Om extra anpassningar
visar sig vara otillräckligt  görs anmälan till rektor för att besluta om utredning om behov av särskilt stöd.

Eleverna har ett pass per vecka med mentorstid i schemat där mentor och medmentor kommer ut med aktuell
information från skolledning samt stämmer av hur eleverna upplever skolgången utifrån kriterier som trygghet,
arbetsro, egen arbetsinsats, närvaro mm. En annan position på schemat är “Gemensamtid”, där eleverna
arbetar med olika teman som utformas av EHT. Det handlar oftast om frågor som ungdomar behöver både info
och övningar i förebyggande syfte av för målgruppen typiska problem gällande hälsa och socialt liv, t.ex.
normer, makt och status, jämställdhet, mångfald etc.

Vi har haft 2 förstelärare som i sina arbetsuppgifter även planerat det kollegiala arbetet tillsammans med

rektor och specialpedagog. Varje vecka har vi arbetat kollegialt med olika områden, som fjärrundervisning,

IM-organisation och infärgning. Vi har också ett resursteam som finns tillhands för lärare, klasser eller elever

som är i behov av stöd eller resursförstärkning. Det kan handla om en klass som är högljudd, en grupp elever

med behov av tydligare instruktioner eller en elev med åtgärdsprogram som behöver individuellt stöd.

Resursteamet består av specialpedagog, speciallärare samt elevresurser.

I början på det nya läsåret så samlas vi i våra nya mentorsgrupper och genomför tillsammans olika

samarbetsövningar och lekar för att föra samman de nya eleverna. Under den första tiden på höstterminen

läggs sedan mycket tid och fokus på att skapa trygga, väl sammansvetsade grupper. Värdegrundsuppdraget

genomsyrar undervisning genom att all personal är goda förebilder då det gäller demokratiskt förhållningssätt i

förhållande till sina elever och är öppna för elevernas inflytande över både undervisning och umgänget på

skolan i övrigt. Personalen ingriper då de ser olika former av respektlöst agerande var det än kommer från.

Skolans plan mot kränkande behandling revideras varje år av personalen tillsammans med elever och den

används i det dagliga arbetet. Samma gäller även ordningsreglerna vilka finns anslagna i skolans alla klassrum.

På skolan har vi under läsåret haft klassråd och ett elevråd där eleverna får vara med och bestämma över

arbetsmiljö, ordningsregler, trivsel och andra förbättringar tillsammans med rektor.
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Utvärdering av undervisningen

Fjärrundervisning ställde under läsåret höga krav på både elev- och personalgruppen, men öppnade samtidigt 
för nya undervisningsmöjligheter som vi ska ta med oss även till närundervisningen. Lärarna utgår i sin 
undervisning från examensmålen och centralt innehåll i kurserna, samt elevens individuella studieplan, var 
eleven befinner sig i kunskapsutvecklingen där både formativa/ summativa bedömningar görs. Lärarnas mål för 
varje elev skall vara att eleven skall uppnå minst ett godkänt betyg för varje kurs men, även att stimulera eleven 
att nå ett högre betyg. Samverkan mellan ämneslärare och yrkeslärare förekommer så att även de 
gymnasiegemensamma ämnena innehåller programspecifikt innehåll men det arbetet kan utvecklas. 
Kursansvariga lärare gör kursutvärderingar minst en gång/termin för att justera planeringar och 
undervisningsmetoder utifrån elevgruppens behov.

Enligt undervisningsutvärdering uppger eleverna i hög grad att de får både stöd och stimulans på skolan, till 
exempel säger 75% av eleverna att lärarna uppmuntrar  eleverna och gör så att eleverna vill lära sig mer, 72%

uppger att läraren är bra på att få oss elever att vara med och påverka hur vi ska arbeta. Andel elever som 
erhållit examen har minskat senaste året, från 96% till 94%, vilket förvisso fortfarande är högt jämfört med 
rikssnittet (91%). En del av elevgruppen valde att läsa de kurser som krävs för högskolebehörighet och 32,4% av 
årets studenter har också lyckats bli behöriga till högskola. GBP, genomsnittlig betygspoäng, har ökat från 13,2 
till 13,5, men ligger fortfarande under rikssnittet (14,4). Här har vi därmed ett utvecklingsområde.

När det kommer till tryggheten på skolan så ser vi mestadels positiva bedömningar och en uppåtgående trend, 
vilket givetvis är glädjande. Trygghet och studiero har ökat på skolan, och här är värdegrundsarbetet inom 
ramen för undervisningen en viktig faktor. En stor ökning märks mellan de två åren på frågan om eleverna vet 
vad skolan gör om någon blir illa behandlad. En anledning till det kan vara att vi på skolan 2019 bestämde att 
detta var ett område som vi behövde arbeta mer med, då det är viktigt både för elev och personal på skolan att 
känna till vad som görs från skolans håll om någon blir illa behandlad. Arbetet med likabehandling är något som 
vi arbetar aktivt med på skolan genom att vi tillsammans med eleverna pratar mycket om hur man ska bete sig, 
både i skolan och på sociala medier. De sociala medierna har fört in elevernas privatliv in i skolans arena och 
detta är något som vi upplever är svårt att hantera och som är något som ökar den illa behandling som sker. För 
mer information om skolans likabehandlingsarbete hänvisas till planen mot kränkande behandling.

Slutsatser

Resultaten visar på en skola som har kommit långt vad gäller planering av undervisning, engagemang hos 
personal, varierade uppgifter och en vilja att fortsätta utvecklas, men där vi också har utvecklingsområden. Vi 
behöver arbeta mer med infärgning, motivation, öka närvaron och måluppfyllelse. Vi ser också att de sociala 
plattformarna som eleverna rör sig i både i och utanför skolan skapar svårigheter för oss pedagoger att 
verkligen reda ut de problem som kan uppstå bland eleverna.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Skolan har under läsåret haft introduktionsprogrammen Programinriktat val (IMV) och Individuellt alternativ

(IMA) integrerat i respektive program. Yrkesintroduktion (IMY) har varit organiserad som en egen grupp där 
fokus varit antingen att bli behörig till nationellt program eller att bli anställningsbar. (IMY) har dessutom haft 
en extra position på sitt schema som varit knuten till specialpedagog och speciallärare. IM-eleverna har enskilda 
målsamtal vid uppstarten där elevens mål med sin utbildning diskuteras och studieplanen gås igenom. Alla har 
en individuell studieplan, vilken på framför allt IMA kan se väldigt olika ut beroende på elevens resultat från
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grundskolan. Studieplanerna följs löpande upp tillsammans med eleven för att säkerställa att de når målen.

Utvärdering av introduktionsprogram

Efter årets slut kan vi konstatera att det grundskoleämne som varit svårast att få elever på IMV-program

godkända i är engelska medan det på IMY tycks ha varit både svenska som andraspråk och matematik som varit

svårast. Trots att vi ser vissa svårigheter i grundskoleämnena har vi ändå haft bra koll på IM-eleverna.

Specialpedagog och speciallärare har varit inkopplade redan från start. Vi har täta uppföljningar och både lärare

och mentorer är mer insatta i IM-elevernas studieplaner. Detta genom att vi jobbat en del med just detta under

läsåret.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen

under höstterminen och redovisas därefter i en separat bilaga.

Slutsatser

Vi ser ett behov av att göra något annorlunda eller tänka annorlunda när det kommer till undervisningen i

grundskoleämnena. Dessa ämnen är svåra att klara på ett år eller ens på tre år då många av eleverna

exempelvis inte läst engelska under stora delar av grundskolan. Elever som inte varit i Sverige mer än några år

har inte en rimlig möjlighet att klara engelska grund då deras förkunskaper är så bristfälliga. Vi behöver se över

hur vi kan hjälpa dessa elever att snabbare komma längre i sina språk- och matematikkunskaper. Vi behöver

också i möjligaste mån skapa ett bra schema för eleverna där grundskoleämnet ligger mitt på dagen. Lärarna

behöver stöd för att kunna undervisa dessa elever på bästa sätt utifrån de olika svårigheter de har. Utöver detta

kommer våra IM-elever att ha två positioner på sitt schema där de har specialpedagog och speciallärare

tillgängliga. Nytt för nästa läsår är att alla IM-elever kommer att få denna möjligheten samt att det nu är två

positioner istället för en.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Bedömning och betygssättning var under förra läsåret ett av våra fokusområden. Detta är ett arbete som vi

ständigt behöver arbeta med och försöka förbättra kvalitén i. Arbete utgår från styrdokumenten och de

nationella målen, centralt innehåll och kunskapskrav för varje kurs men även examensmålen. Sambedömning

sker i hög grad för att säkerställa kvalitéten på betyget, men också där obehöriga lärare tillsammans med en

behörig lärare gör bedömningen. När det slutgiltiga betyget sätts går obehörig lärare och behörig lärare igenom

det betygsgrundande materialet och sammanställer det till ett samlat betyg i kursen.

Samtliga kurser förbereder eleverna för APL. Eleverna blir informerade om hur kurserna hänger ihop teoretiskt

och praktiskt. Det blir inför varje kurs också informerade om vad som kommer att krävas av dem för att nå ett

godkänt betyg, och på vilka grunder som detta betyg sedan sammanställs och sätts. Under APL sker bedömning

i ett trepartssamtal med lärare, elev och handledare, och utgår ifrån det bedömningsstöd som är kopplat till

kursen. Den sammanställda informationen från APL vägs också in i det slutgiltiga kursbetyget. Sedan två år

tillbaka använder yrkeslärarna också en app för dokumentation och kommunikation kring APL, LoopMe. Appen

är ett verktyg där eleverna dagligen kan visa sina kunskaper från APL. På detta sätt får lärarna en bra överblick

över elevens kunskapsområden och utveckling. Eleven kan göra reflektioner över sitt lärande, och få en snabb

feedback för sitt arbete.
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Under kursernas gång får eleverna regelbundet återkoppling hur de ligger till betygsmässigt. De får också

feedback på vad som krävs för att få ett högre betyg. Samma information går ut till elever och vårdnadshavare

under utvecklingssamtal som erbjuds en gång under både höst- och vårtermin.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Under detta läsår har undervisningen till stor del skett via fjärrundervisning pga den rådande pandemin. Detta

har förstås varit en utmaning för både lärare och elever. Bedömningen har däremot till stor del kunnat ske som

vanligt, om än med lite ökad fantasi och kreativitet. I undervisningsutvärderingen som gjordes två gånger under

detta läsår framkommer att 69% (HT) och 61% (VT) av eleverna trots omständigheterna vet vad som krävs av

dem för att nå de olika betygen. Där framkommer också att 75% (HT) och 66% (VT) anser att lärarna peppar

eleverna till att lära sig mer.

När det gäller resultat och utvärdering av detta läsår kan man tydligt se att examensgraden är lägre än tidigare

år. Däremot har den genomsnittliga betygspoängen ökat från föregående år. Nationella prov har inte gjorts i år.

Däremot har en del av lärarna använt sig av möjligheten till att använda de ersättningsprov som utfärdats där

en del av resultaten användes som stöd för bedömning.

Slutsatser

Den rådande pandemin och delvis nedstängning av skolan har påverkat alla lärare och elever. Bedömningen har

varit en större utmaning i år då den ibland har behövt ske på andra sätt än vad lärarna är vana vid. Vi kommer

att fortsätta den påbörjade processen att sambedöma, bedöma och betygsätta så det blir likvärdigt. Detta ska

vi göra genom att skapa en samsyn och gemensam plattform för bedömning. Betyg ska inte vara beroende av

enskild lärare, det ska vara hela skolans angelägenhet och ansvar. Under nästa läsår kommer vi fortsätta att

utveckla bedömningskompetensen och i större grad använda oss av matriser som är kopplade till Skolverkets

krav. Dessa matriser ger en bra överblick för både lärare, elever och vårdnadshavare hur eleven ligger till i

kurserna. Vi kommer också att fortsätta med arbetet kring appen LoopMe då verktyget har givit bra stöd till

den samlade bedömningen.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolans elevhälsoteam består av speciallärare 100%, specialpedagog 100%, skolsköterska 50%, skolkurator 60%,

elevcoach, rektor, skolläkare och skolpsykolog. Specialpedagog undervisar också i matematik. Skolläkare och

skolpsykolog är närvarande vid några EHT möten under året samt finns som stöd i särskilt svåra frågor eller vid

behov. Vi har konsulterat skolläkare och skolpsykolog vid ett par tillfällen under vårterminen då vår

skolsköterska varit tjänstledig under vårterminen och skolkurator arbetat på distans och med “walk and talk”.

Under VT-21 anställdes en specifik elevresurs för att stötta elevcoach och EHT med att fånga upp elever med

frånvaro. För att förebygga behov att pröva eller läsa om kurser så har vi under VT-21 genomfört månadsvisa

prognoser i fjärrundervisningen. Dessa har fyllts i av undervisande lärare och sedan diskuterats tillsammans

undervisande lärare, speciallärare eller specialpedagog och rektor.

EHT har en egen verksamhetsplan och träffas veckovis och planerar, utvärderar samt diskuterar det främjande

och förebyggande arbetet. Vi ägnar större delen av tiden åt det främjande och förebyggande arbetet där vi

exempelvis diskuterar lärmiljö och hur vi ska arbeta på organisationsnivå och gruppnivå istället för individnivå.

Resten av tiden ägnar vi åt aktuella elevärenden. Undervisande lärare har möjlighet att delta i slutet av mötet
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med specifika frågor. Speciallärare och specialpedagog tillsammans med rektor träffar även undervisande lärare

och mentorer för att gå igenom elevgrupperna i respektive program var sjunde vecka. Innan genomgång så

fyller lärarna i elevavstämningar i schoolsoft. Inför möte så sker även ett speciellt yrkesmöte där syftet är att

identifiera elever i behov av särskilt stöd, se över närvaro samt lyfta APL och andra yrkesfrågor.

Vi har en skriven rutin kring särskilt stöd. När extra anpassningar inte ger effekt och vi befarar att eleven inte

når målen, lämnas en anmälan till rektor in. Då görs en utredning skyndsamt. Utredningen görs av

specialpedagog/speciallärare med stöd av undervisande lärare och ev annan relevant personal. Utredningen

visar om åtgärdsprogram skall utarbetats eller inte. Åtgärdsprogram skrivs av specialpedagog/speciallärare i

samarbete med undervisande lärare.

Inom EHT har vi också integrerat ett närvaroteam, som består av en elevcoach i samarbete med speciallärare

och specialpedagog. Vi har en god struktur för närvaroarbetet, där elevcoachen kontaktar frånvarande elever

samt vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Samverkan och uppföljning sker med mentorer. Anledningen

till varför eleven är frånvarande utreds och vi vidtar åtgärder. Om elevens frånvaro inte förbättras inom några

dagar jobbar vi med steg 2, där eleven slussas in i EHT utifrån den ökade risken att inte nå målen i skolan. Då

görs ofta även en utredning om särskilt stöd.

Vi har även ett resursteam, som leds av speciallärare och där de resurser som finns på skolan medverkar;

elevresurser, elevcoach och studiehandledare och speciallärare. När studiero inte funnits i en klass eller grupp,

har man satt in resurs i syfte att återfå studiero. Man har även satt resurser i klass av annan anledning,

exempelvis särskilt stöd åt en specifik elev med åtgärdsprogram eller för att stötta lärare genom att t ex ge

undervisande lärare möjlighet att jobba extra med elever med behov. Specialläraren och specialpedagogen har

arbetat i klass med att handleda lärare och ge råd gällande lektionsupplägg, examinationsformer och varit ett

bollplank för tillgänglig lärmiljö. Vi har även jobbat med gemensamt upplägg i våra Classroom under

fjärrundervisningen.

I åk 1 har vi något vi kallar för “Gemensamtid”. Det är en schemalagd tid där vi arbetar riktat med olika tema

som har genomsyrat det kollegiala utvecklingsarbetet i personalgruppen och vidare kanaliseras ner i elevgrupp

och individnivå. Gemensamtiden är till för att vi på skolan ska kunna arbeta förebyggande med

elevhälsoarbetet. Där har vi under läsåret arbetat med värdegrund, hälsa, ordningsregler, jämställdhet,

yrkesvägledning samt gått igenom planen mot kränkande behandling och diskuterat dessa frågor. Eleverna har

fått jobba mycket med mental hälsa och fått sätta upp egna mål utifrån den mentala tallriksmodellen. Vi har

haft gästföreläsare som berättat om vad arbetsgivarna förväntar sig av eleverna samt haft gästföreläsare

gällande HBTQ-frågor och privatekonomi. Vi har även arbetat med material från polisen om våld i nära

relationer och vad som händer på nätet.

Elevhälsans arbete utvärderas av eleverna genom LoV-enkäten, elevundersökningen samt genom en

utvärdering av gemensamtiden. Utifrån dessa resultat samt det som framkommit på elevråd under året

planeras nästa läsårs verksamhet.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Vi har ökat vårt elevantal från 275 till 288. På EE, IN, VF och RL fick 100 % av eleverna en fullständig examen.

Det var samma resultat som förra läsåret. FT har gått upp från 88 % till 92 % med fullständig examen. BA har

gått ner från 90 % till 89 % och VO har gått ner från 100 % till 94 %. Vi ligger över riksgenomsnittet på samtliga

program förutom BA. De fina resultaten visar att elevhälsans arbete med att stötta lärare och resursteam samt

ge punktinsatser för att hjälpa elever nå målen har givit resultat.

Det totala antalet F har sjunkit från 10 % till 5 % och väldigt mycket på vissa program, ex. FT från 19 % till 4 %

och BA från 11 %  till 4 %. Det här visar på ett intensivt arbete från EHT att snabbt identifiera svårigheter, sätta
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in rätt stöd både i elevgrupper och för personal samt ha extra månadsvisa prognoser under VT 21 för att fånga

upp alla elever.

Andelen elever som upplever att de kan få studiero har ökat från 53 % till 70 %. När det gäller trygghet har det

ökat från 75 % till 86 %. Det känns väldigt bra eftersom vi inom EHT lagt mycket tid på att jobba med att få

eleverna delaktiga i arbetet med ordningsregler och kränkande behandling. Det är saker de jobbat med både

på mentorstid och gemensamtid. Vi har jobbat med detta under två år och det har också gjort att personalen

känner igen sig i arbetet och är trygga med det.

Den totala närvaron ligger på 82.6 % vilket är bättre än läsåret 19/20 på 79.6 % och 18/19 80,3 %.  Den

oanmälda frånvaron är på 10.2 % och anmälda frånvaron 7.1 %. Föregående års kvalitetsrapport lyfte att den

oanmälda frånvaron ökat under fjärrstudietiden, då elever slarvat med att anmäla frånvaro. Här ser vi en

marginell ökning på det. Samarbetet mellan närvaroteamet och EHT har intensifierats vilket gett goda resultat.

Vid varje EHT-möte diskuteras närvaro, samt att den personal som arbetar med närvarofrämjande insatser och

frånvaro sitter med i EHT och samverkar kring hur vi ska jobba med enskild elev för att höja närvaron.

Närvarolyftet som skulle starta det här läsåret har blivit förskjutet och kommer att påbörjas läsåret 21/22.

Elevhälsans kompetenser har motsvarat elevernas behov. Dock har, under hösten när fjärrundervisningen

påbörjades, vår skolkurator arbetat på distans men också med “walk and talk”. Under vårterminen har

dessutom vår skolsköterska varit tjänstledig. Detta har inneburit extra arbetsbelastning för övrig EHT-personal.

Vi har därför konsulterat skolläkare och skolpsykolog vid ett par tillfällen under vårterminen. Vår SYV har även

varit hemma för vård av barn vilket även det periodvis har belastat övrig EHT-personal. Vi fick tillgång till en

central SYV under senare delen av VT21 som vi kunnat hänvisa till. Elevhälsans kompetens och engagemang har

trots detta resulterat i att många elever fått den hjälp de behövt.

EHT arbetar framförallt främjande och förebyggande på gruppnivå och organisationsnivå, genom att stötta

lärare, vara med i framtagandet av uppgifter, lektionsupplägg samt handleda lärare. De driver även frågor kring

lärmiljö och diskuterar i lärargruppen om olika anpassningar osv. Lärare har fått stöd i klassrummet, då vår

speciallärare och specialpedagog varit delaktiga både i klassrummet och som handledare till personal. Eleven

har kunnat, med ledning och stimulans, nå målen både med och utan åtgärdsprogram. Det vi behöver fortsätta

jobba mer med är handledning av lärare för att stärka extra anpassningar i klassrummet, kompetensutveckling

gällande NPF samt upplägg av lektioner och materialval. I år har en föreläsare varit inbjuden att föreläsa för

personalen kring NPF. Personalen har även genomgått utbildningen Tillgänglig lärmiljö - en lärmiljö som passar

alla.

Slutsatser

Inför nästa läsår så står vi inför faktumet att ny skolsköterska behöver tillsättas samt att kurator behöver vara

på plats för att elevhälsan ska kunna fungera optimalt. Vi behöver inom EHT se över rutinen om överlämnande

från närvaroteam till EHT gällande utredningar. Det vi också kan förbättra är att jobba mot att elevhälsan ska

vara en angelägenhet för alla, inte bara något som en grupp arbetar med. Vi måste bli ännu bättre på att arbeta

främst förebyggande och främjande och vår vision är att skapa ett inkluderande klassrum som är anpassat för

alla, istället för att anpassa olika till olika individer. Handledning av personal är ett arbete som måste stärkas

och arbetas framåt med. Detta kommer vi att göra genom att samverka, medvetandegöra, kompetensstärka

våra lärare och skapa en samsyn som vi alla arbetar utefter. Ge rätt stöd så att alla kan skapa goda relationer,

medvetandegöra vikten av bemötande och stötta lärarna i sin yrkesroll.
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Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

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

Kvaliteten på APL-platserna säkerställs genom kontinuerliga kontakt av yrkeslärarna. Yrkeslärarna

dokumenterar elevernas utveckling och genom trepartssamtal,  skriftliga veckorapporter och genom det nya

digitala verktyget LoopMe kan lärarna säkerställa en god kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet. All

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

samråd med handledaren. Alla handledare uppmuntras att gå handledarutbildningen och flera har genomfört

den. Nytt för i år är att flera av handledarna uppmuntrats att börja använda LoopMe. Rektor och yrkeslärare

kommer tillsammans överens om vilka kurser eller delar av kurser som är lämpliga att genomföra på APL.

Arbetet med APL utvärderas vid läsårsslut programvis av yrkeslärare tillsammans med skolledning. Varje

program anordnar två gånger per läsår ett programråd där företagare, branschorganisationer, fackförbund och

elever bjuds in.

Utvärdering av APL

Läsåret 20/21 slutade 94% av eleverna i åk 3  på våra nationella program med en fullständig examen. Då stora

delar av yrkeskurserna under utbildningen, framför allt under åk 3, genomförs på APL, så visar detta resultat på

att läsårets APL har fungerat mycket väl. Ambitionen och målet detta läsår var att alla elever skulle ha APL

under vårterminen i åk 3. Detta har vi lyckats relativ väl med och alla program har planerat in APL-perioder

under vårterminen i åk 3. Elevundersökningen visar att en stor andel elever är nöjda med sin APL, att de känner

sig trygga och att de har skickliga handledare. Vi ser att andelen elever som angett ett av de högsta

svarsalternativen (7-10 av max 10) på frågorna om APL har ökat på samtliga frågor sedan förra året från 69% till

72%. Detta tolkar vi som att det arbete som gjorts med att förbereda eleverna för APL, har fungerat väl. Även

lärarna bedömer att handledarna har god kompetens.

Många yrkeslärare lyfter även att det är svårt att hinna ordna platser. Pga stora lokalförändringar under hösten

som påverkade möjligheten att anskaffa APL-platser innan skolstart, vilket blev ett problem för flera

yrkesprogram. Även Corona-pandemin har gjort det svårare att hitta och behålla APL-platser. Alla dessa

faktorer är sådant som ligger bortom skolans kontroll. I åk 1 och 2 ser vi lite andra faktorer som gjort att alla

elever inte haft APL. En tydlig och gemensam nämnare för många av dessa elever, oavsett program, är att de

inte är redo att klara APL. Det handlar om elever som har hög frånvaro och som inte har tillräckligt utvecklade

sociala färdigheter. Dessa elever har undervisats på skolan och förberetts ytterligare för APL. När eleven

kommer tillbaka till skolan så är det emellertid svårt att få till det schemamässigt då det kan vara både årskurs

1,2 och 3 inne på skolan, vilket leder till att elever från alla årskurser är inne samtidigt under yrkesdagarna.

I förra årets analys framkom att många lärare tycker att veckorapporter i pappersform var ineffektivt och

tidskrävande och inte på ett tillfredsställande sätt bidrog till att säkerställa kvaliteten på APL. Vi introducerade

därför LoopMe, ett digitalt verktyg som ska bidra till ökad kvalitetssäkring för APL. Flera program kom igång

redan under hösten och övriga under våren. Yrkeslärarna och handledarna har kommit olika långt i

användandet av LoopMe, men många är mycket positiva till detta verktyg och ser stora möjligheter med det.

LoopMe har bidragit till att vi haft större koll på elevers närvaro, hur de upplever sin APL och vad de lär sig.

LoopMe har i stor utsträckning underlättat dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling. Under våren

har ett samarbete för använda Loopme för APL utomlands påbörjats där flera skolor gör ett gemensamt arbete

för att kunna dokumentera APL på ett effektivt sätt.

Slutsatser

Vi ser av resultaten av betyg, andel examen, elevundersökningar och analyser att vi är på god väg mot en väl

fungerande APL. Vi behöver fortsätta arbetet med att förbereda och träna elever i sociala färdigheter. Här ser vi
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särskilt ett behov av att hitta tydliga rutiner och ett tätare samarbete kring elever med extra stora svårigheter.

Vi vill fortsätta att utveckla användande av LoopMe, som vi ser i hög utsträckning kommer bidra till ökad

kvalitet.

Vi behöver också fortsätta att arbeta för fungerande och välbesökta programråd och andra samarbeten med

branscherna. Vidare behöver vi se över hur vi kan organisera så att lärarna upplever att de har den tid som

behövs för att skaffa och besöka APL-platser.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

I början av läsåret 20/21 så hade vi en studie- och yrkesvägledare på plats. Hen var hos oss under början på

höstterminen innan hen gav sig ut på VFU och har efter det varit hemma för vård av sjukt barn.

För att möjliggöra att alla våra elever når målet med sin utbildning är studie- och yrkesvägledning ett av skolans

många viktiga områden. Stora delar av SYV:s uppdrag har lagts ut på övrig personal, mestadels på mentorer,

EHT och administratörerna, samt att eleverna har haft tillgång till Snacka Med SYV på nätet som är ett verktyg

skapat och framtaget av Academedia, samt Academedias egna centrala SYV som de har kunnat bokat tid med.

Eleverna har alltid kunnat ställa sina frågor till personalen som i bästa mån har hjälpt dem att finna vad de

söker eller så hänvisat dem till Snacka Med SYV.

Administratörerna har arbetat med att eleverna ska få information angående de individuella valen och sett till

att alla har gjort sina val samt gått över och sett till så att det stämmer. AMK har även varit på digitalt besök där

de har pratat med eleverna om vad som händer efter skolan och om vad arbetsgivare söker.

Under höstterminen hade vi ett öppet hus där vi hade många besökare och det var många som skrev upp sitt

intresse att komma till skolan för att vara elev för en dag. I den mån som det har fungerat så har skolan tagit

emot elev för en dag på de olika yrkesprogrammen.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Den studie- och yrkesvägledande verksamheten har givetvis lidit av att vi saknat SYV på skolan under stora

delar av året. Vissa insatser, till exempel de planerade studiebesöken som varit tänkta inom de olika

yrkesprogrammen, har inte heller gått att genomföra pga den rådande pandemin. Under de förutsättningar

som varit rådande bedömer vi emellertid att vi på olika sätt i relativt hög utsträckning har lyckats tillgodose

elevernas behov av studie- och yrkesvägledning.

Slutsatser

Inför kommande läsår behöver vi ha en SYV på plats för våra elever.Arbetet med att hjälpa elever som kommit

på andra tankar när det gäller den utbildning som de går eller när det gäller avgångselevernas planer att gå

vidare i utbildning är viktig, inte bara för eleverna utan även för skolan. SYV har därigenom ett viktigt uppdrag i

att hjälpa de elever som behöver vägledning vidare. Vi har sett att mötet med AMK varit en viktig del i

elevernas lärande om vart de är på väg, vad som kommer att krävas av dem utifrån vad deras framtida

arbetsgivare vill ha. Framöver kommer vi att arbeta mer aktivt med att informera eleverna om var de är på väg

och vilka vägar som de kan välja.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Sammanfattningsvis lyckas skolan bra med kärnuppdraget, att arbeta för att eleverna ska nå en examen och för

att eleverna ska nå sina mål. Det är för att skolan i stort bedriver undervisning av god kvalitet och genomför ett

systematiskt kvalitetsarbete. Vi kommer att fortsätta att arbeta vidare med våra utvecklingsområden för att

skapa en bättre studiero och trygghet för våra elever.

Skolan har arbetat med att skapa struktur genom olika enheters arbeten. Förstelärarnas arbete med infärgning

har varit en del av detta arbete, elevhälsoteamets arbete har varit med handledning, av både elever och

personal, samt att arbeta med att stärka upp mentorskapet.

Vi ser också genom resultaten från elevenkäterna att eleverna själva upplever att skolan behöver arbeta vidare

med sociala relationer och normer i samhället, både på skolan och i de sociala medierna som eleverna rör sig i.

Vi ser ett behov av att göra något annorlunda eller tänka annorlunda när det kommer till undervisningen i

grundskoleämnena. Dessa ämnen är svåra att klara på ett år eller ens på tre år då många av eleverna

exempelvis inte läst engelska under stora delar av grundskolan. Elever som inte varit i Sverige mer än några år

har inte en rimlig möjlighet att klara engelska grund då deras förkunskaper är så bristfälliga. Vi behöver se över

hur vi kan hjälpa dessa elever att snabbare komma längre i sina språk-, och matematikkunskaper. Vi behöver i

möjligaste mån skapa ett bra schema för eleverna där grundskoleämnet ligger mitt på dagen. Lärarna behöver

stöd för att kunna undervisa dessa elever på bästa sätt utifrån de olika svårigheter de har. Utöver detta är

ambitionen att våra IM-elever i årskurs 1 kommer att få två positioner på sitt schema för att få bättre

förutsättningar att klara av sina mål.

Vi behöver arbeta mer med samverkan mellan yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen och

fortsätta att utveckla infärgning och språkutvecklande arbetssätt.

Skolan behöver arbeta mer med att öka elevernas meritvärde då vi har sett att detta fortsätter att ligga under
rikssnittet.

Bedömning och betygssättning var under förra läsåret ett av våra fokusområden. Detta är ett arbete som vi

ständigt behöver arbeta med och försöka förbättra kvalitén i. Vi behöver komma fram till ett gemensamt

system för bedömning och kommunikation med eleverna kring bedömning.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Sundsvall 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 Sundsvall

Praktiska gymnasiet Sundsvall ingår i Praktiska Sverige AB, som i sin tur ingår i AcadeMedia. Praktiska Sverige

AB bedriver yrkesutbildning på 33 gymnasieskolor över hela Sverige. Vid skolorna erbjuds nationella

yrkesprogram och introduktionsprogram.

Utbildningar och elever

Procentuellt har vi flest pojkar på alla program förutom VO och RL, på VO är majoriteten flickor och på RL är det

ca hälften flickor. VVS- och fastighetsprogrammet har tre flickor samt El-programmet har 1 flicka. På

FT-programmet läser de flesta flickorna inriktning lackering och på BA-programmet läser de flesta flickorna

måleri. Under åk 1 går de flesta skolförlagt, under åk 2 skrivs de flesta eleverna in på lärlingsutbildning och gör

då 50% av sin utbildning på en arbetsplats.

Personal

Vi har 42 anställda, 25 lärare, 1 rektor, 2 administratörer, 1 specialpedagog, 1 speciallärare, 1 kurator, 1

skolsköterska, 1 SYV/coach, 1 elevcoach, 4 elevresurser, 4 studiehandledare . Vi arbetar i utvecklingsgrupper

och samtalsgrupper. Utvecklingsgruppernas syfte är att arbeta med pedagogisk utveckling, samtalsgrupperna

syftar till att arbeta med proaktiv elevavstämning. Ledningsgruppen har bestått av rektor, ett antal lärare, SYV,

specialläraren och förstelärarna.

Lokaler

Vi har utökat med ca 950 kvm yta samt renoverat befintliga ytor. Vi har utökat med fyra medelstora

undervisningssalar, två stora och två små. Fyra grupprum samt verkstadsdel där eleverna läser sina

yrkesämnen. VO har helt nya lokaler, med en stor undervisningssal samt ett metodrum. VVS har även de nya

lokaler med en ny verkstadsdel samt en mindre teorisal. Fordon får en egen teorisal samt EE har nyrenoverade

lokaler i befintliga delen med större utrymme, varav en  verkstadsdel, en teoridel samt grupprum.

BA-programmet har nyrenoverade lokaler med egen teoridel samt stort utrymme för praktiskt arbete. I hela

skolan har vi nu 9 antal undervisningssalar och 4 antal grupprum förutom de salar som nämnts runt våra
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program. Vi har ett bageri för RL-programmet. Vi har ett bibliotek, ett elev cafe, samt ett uppehållsrum. Egen

elevmatsal i befintliga lokaler. Idrottshall hyrs externt.

Finansiering

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.

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet 7

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 9 19

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 1 3

El- och energiprogrammet Elteknik 15 12 8

Fordons- och transportprogrammet 12

Fordons- och transportprogrammet Karosseri och lackering 6 1

Fordons- och transportprogrammet Lastbilar och mobila maskiner 2

Fordons- och transportprogrammet Personbil 7 12

Industritekniska programmet Svetsteknik 6 7 4

Restaurang- och livsmedelsprogrammet Bageri och konditori 2 4 4

VVS- och fastighetsprogrammet VVS 17 12 10

Vård- och omsorgsprogrammet 11 9 17

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Individuellt alternativ 8 3 1

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 4 4 0

Programinriktat val Fordons- och transportprogrammet 5 1 1

Programinriktat val Industritekniska programmet 1 2 0

Programinriktat val Restaurang- och livsmedelsprogrammet 0 1 0

Programinriktat val VVS- och fastighetsprogrammet 0 0 2

Programinriktat val Vård- och omsorgsprogrammet 8 5 2

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet 7 4 0

Yrkesintroduktion Fordons- och transportprogrammet 1 1 1

Yrkesintroduktion Industritekniska programmet 2 0 0

Yrkesintroduktion Restaurang- och livsmedelsprogrammet 3 3 2

Yrkesintroduktion Vård- och omsorgsprogrammet 2 4 0
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Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund

2019/2020 27 % 34 % 39 %

2020/2021 26 % 35 % 33 %

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

Personal

Personalgruppen har under detta läsår bestått av 11 lärare för de gymnasiegemensamma ämnena. Det har

funnits tre obehöriga lärare i de gymnasiegemensamma ämnena: en svensklärare, en engelsklärare samt en

idrottslärare. Svenskläraren och engelskläraren påbörjade under höstterminen 2020 studier via VAL för att bli

klar med sin lärarutbildning. Engelskläraren beräknas bli klar och få legitimation i januari 2022. Resterande åtta

lärare är behöriga i sina ämnen.

Inom elevhälsan har det funnits ett team bestående av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska,

SYV och elevcoach. Under detta läsår så är det endast specialpedagog, speciallärare och elevcoach som har

funnits på plats heltid på skolan. Kuratorn har eleverna kunnat boka tid med via mail, SYV har eleverna kunnat

möta via SYV på nätet eller bokat en tid med Academedias centrala SYV då vår egen SYV varit hemma för vård

av barn. Vår skolsköterska har varit tjänstledig under vårterminen och elevhälsoteamet har då tagit kontakt

med skolläkare och skolpsykolog vid behov för att få hjälp.

Flera av våra yrkeslärare har genomfört PiL- utbildningen, endera tidigare läsår eller under detta läsår. Det finns

två nya lärare på elprogrammet och där har endast en av lärarna genomfört utbildningen, den andre läraren

kommer att påbörja denna till höstterminen 2021.

Elever med behov har fått hjälp av de fyra elevresurser som har funnits på skolan genom att de har haft en nära

samarbete med elevernas yrkeslärare och undervisande lärare i de gymnasiegemensamma ämnena om vad

eleven behöver göra för att nå sina mål, samt att se till att eleverna har haft en bra närvaro på skolan.

Studiehandledarna har funnits för att stötta upp eleverna i deras egna språk för att hjälpa dem att på ett bättre

sätt uppnå sina mål.

Organisation och arbetsformer

En ny ledningsgrupp startades upp under höstterminen 2020. I den gruppen fanns yrkeslärare, lärare från de

gymnasiegemensamma ämnena, speciallärare, SYV och rektor med. Syftet med gruppen har varit att se på

vilket sätt vi kan utveckla skolan  ett år, tre år och fem år framåt, både när det kommer till vision, struktur och

målbild.

Förstelärarnas uppdrag har varit att arbeta främst med infärgning och språkutvecklande arbetssätt. Under

höstterminen arbetade alla program tillsammans med en lärare i gymnasiegemensamma ämnen med

infärgning. Vi kommer även under nästa läsår, 21/22, att fortsätta detta arbete då vi anser att det är viktigt att

eleverna lär sig att se sitt yrke även i de gymnasiegemensamma kurserna och på det viset även öka

medvetandet och syftet och på så vis öka motivationen. Förstelärarna kommer även arbeta med

implementering av MUD samt fortsatt arbete med skolans mål: att öka antal elever som når examen; öka

motivationen samt ökad närvaro.

18



Bilagor

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



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

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

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

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

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

Andel elever med examen



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

Avgångselever - examensgrad



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

Avgångselever - GBP



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

Avgångselever - behörighet till högskola (yrkesprogram)

Programtyp (Alla)

Radetiketter
 Andel som läst yrkesprogrammet 

som är behöriga till högskola
PrVO 32,4%

PRAKTISKA 32,4%
Praktiska Sundsvall 32,4%

BA 26,3%
EE 37,5%
FT 25,0%
IN 0,0%
RL 0,0%
VF 12,5%
VO 68,8%

Totalsumma 32,4%

Andel behöriga till högskola (YP)



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

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

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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

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

Betygsfördelning



Betygsfördelning



Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



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

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

Elev/kundundersökning

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

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

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

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

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning







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

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

Elev/kundundersökning (Undervisning)

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

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

Undervisningsutvärdering



Undervisningsutvärdering
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