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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022
Praktiska Gymnasiet i Gävle är en skola som under året utvecklats i positiv riktning inom
flera områden. Det är en skola som växer och spanar efter nya sätt att expandera. I den
pågående antagningsprocessen syns redan förändringar som att fler elever söker skolan i
första och andra hand samt att fler behöriga elever söker till skolan. Skolan öppnar även ett
nytt program inom fordon med transportinriktning till hösten.

Skolans elever består till stor del av elever antagna inom introduktionsprogram i årskurs 1.
Målet med dessa elevers utbildning är i första hand att bli behöriga till ett nationellt program,
för att senare få möjlighet att få en yrkesexamen. Skolan har under de senaste två åren
arbetat enligt ett framgångsrikt koncept kring dessa elever och arbetssättet har resulterat i
att fler introduktionselever blir behöriga till nationella program snabbare än tidigare. Detta
arbetssätt har också bidragit till att alla årets avgångselever var berättigade till en
gymnasieexamen vid läsårets slut.

Fokusområden under läsåret har utifrån analys vid föregående års kvalitetsrapport varit APL,
Undervisning och lärande samt Skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Strategier
och effektivitet kring APL behöver fortsatt vara i fokus, då det är en stor del av skolans
grundkoncept som lärlingsgymnasium och då skolan har en bit kvar innan målet är nått.
Inom Undervisning och lärande har skolan jobbat för att skapa en gemensam och tydlig
lektionsstruktur som ska gynna skolans elever genom att göra undervisningen tydligare och
mer lättillgänglig. Skolan har också initierat ett arbete inom språk- och kunskapsutvecklande
arbetssätt, där Karlstad universitet har varit på besök på en studiedag kring detta. Elevhälsa
är ett område som berör hela skolan och arbetet inom detta område har fokuserats på att
minska avståndet mellan elevhälsoteam och annan personal bland annat när det handlar om
skolans närvaroarbete, både i främjande och reaktiva moment.

Skolan står inför förändringar på olika sätt inför hösten då skolan expanderar med ett nytt
program. Detta innebär både fler elever, att en ny verkstad ska iordningställas och att ny
kompetens ska rekryteras. Även den pågående rekryteringen av ny rektor inför hösten är en
indikation på förändringar som skolan står inför. Ett nytt ledarskap betyder nya ögon och nya
perspektiv på den pågående verksamheten.

//Elisabet Övermalm, t.f.rektor
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell

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

Vår kvalitetsdefinition:

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

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

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

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

Våra framgångsfaktorer:

Uppdraget i fokus

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

Proaktiv uppföljning

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

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

Kollegial samverkan

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

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

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

Gemensamma kvalitetsuppföljningar

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

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

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

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

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

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

Lokal utvecklingsorganisation

På enhetsnivå genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika processer som
tillsammans bidrar till verksamhetens kvalitet. Exempel på sådana processer är arbetet för ökad
närvaro, undervisning, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete samt det arbetsförlagda
lärandet (APL). Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan (SKA-planen), enkäter och
resultat i form av betyg och nationella provresultat. Fyra gånger om året genomförs analysseminarier
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
och eleverna. Efter skolavslutning i juni sammanställs resultaten i skolans kvalitetsrapport, och en
arbetsplan tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Skolan har under läsåret deltagit i projektet Samverkan bästa skola (SBS) och därmed fått stöd från
Skolverket och Karlstad universitet. Områden som vi jobbat med tillsammans med dem är främst
utveckling av vårt systematiska kvalitetsarbete samt lärande och undervisning. Karlstad Universitet
har bedrivit handledning med processgruppen samt rektor. Där har många viktiga frågor lyfts för
diskussion, samtidigt som de handledda personerna fått verktyg i t.ex samtalsmodeller som kan
användas i de vidare diskussionerna med personalgruppen.
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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

Vid slutet av läsåret 2021/2022 var samtliga av skolans 33 avgångselever antagna till ett av skolans
nationella program, vilket betyder att även elever antagna via IM blivit behöriga till nationellt program
under sin studietid på Praktiska Gymnasiet i Gävle. 31 av avgångseleverna gick ut med en
yrkesexamen och två av dessa elever gick ut med studiebevis och uppfyller alltså inte kraven för en
gymnasieexamen till fullo. Skolans examensgrad minskar således med 4 procentenheter jämfört med
föregående år, då examensgraden låg på 100 procent.

Av diagrammet ovan framgår att skolan totalt ökat den genomsnittliga betygspoängen (GBP) bland
avgångseleverna jämfört med föregående år. Två av tre program har ökat, medan det tredje har
minskat marginellt. På grund av det låga elevantalet i varje klass ska dock statistiken tolkas med
försiktighet då det inte går att dra några djupare slutsatser utifrån jämförelsen mellan programmen.

Andel elever med grundläggande behörighet – avgångselever 2022
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Andelen elever på Bygg- och anläggningsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet som har
grundläggande behörighet till högskola har ökat markant detta läsår, medan ingen av eleverna på Vvs
och fastighetsprogrammet har valt att läsa mot högskolebehörighet.

I tabellen nedan framgår vad avgångseleverna ämnar göra efter avslutade studier i årskurs 3.

Program Antal elever Till arbete Annat

Bygg- och anläggning 5 3 2

Barn-  och fritid 23 11 12

Vvs- och fastighet 5 4 1

Cirka 55 procent av årets avgångselever går direkt ut till arbete. 60 procent av eleverna under
annat-kategorin siktar på att gå vidare till högskolestudier inom sitt valda område.

Samtliga elever
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Vad gäller den totala betygsfördelningen har andelen F ökat marginellt i jämförelse med föregående
år. Ökningen är relativt jämt fördelad över de olika programmen samt även mellan pojkar och flickor.
Totalt sett syns även en ökning av andelen E i betyg, en minskning av C, D och B samt en marginell
ökning av andelen A i betyg. Den största skillnaden finns inom betyget E som ökat med 5
procentenheter  och betyget C som minskat med 5 procentenheter. Samma tendenser kan ses vid
jämförelse mellan pojkars och flickors resultat. På programnivå syns mer markanta skillnader i
betygsfördelningen. Barn- och fritidsprogrammet är det program som har störst andel höga betyg då
de har 21 procent med betyget A i jämförelse med Bygg- och anläggning som har 9 procent A och
VVs- och fastighetsprogrammet som har 1% A. Vvs- och fastighetsprogrammet är det program som
ökat andelen E i betyg mest och som har minst antal högre betyg. På introduktionsprogrammet har
andelen F ökat mest.

Vid analys av resultaten på årets nationella prov framträder en markant ökning i antal F i matematik i
jämförelse med senaste provtillfället 2019, 32 procentenheter högre. Även engelskan visar en ökning i
antalet F, då ökningen ligger på 23 procentenheter. Resultaten i svenska visar däremot en minskning
av antalet F på 84 procentenheter i Sv01 och 14 procentenheter i Sva01. Jämfört med rikssnittet har
skolan ett högre antal F i både matematik och engelska, men ett lägre antal F i svenska. Vid vidare
analys syns att en hög andel av skolans elever får ett högre kursbetyg jämfört med resultaten på de
nationella proven, i synnerhet i svenska och matematik där siffran ligger på cirka 70 procent, medan
en mycket låg andel av eleverna får ett lägre kursbetyg i jämförelse med de nationella provet där
siffran ligger på cirka 5 procent. Här sticker dock engelskan ut, där cirka 23 procent av eleverna fått
ett lägre kursbetyg jämfört med resultatet på det nationella provet medan cirka 20 procent av eleverna
fått ett högre kursbetyg. Engelskan är även det ämne där kursbetyg och resultat på det nationella
provet stämmer bäst överens. Generellt får fler flickor högre kursbetyg än resultatet på de nationella
provet, medan fler pojkar får ett lägre betyg. Resultatet på nationella proven och avvikelserna mot
slutbetygen kommer att analyseras vidare för att finna orsaker till skillnaderna och säkerställa att rätt
åtgärder sätts in.
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Elever på introduktionsprogram

Diagrammen ovan gäller mycket få elever och olika antal elever under de år som jämförs. Det är
därför svårt att dra några slutsatser utifrån detta.

Normer och värden

69 % av de elever som deltog i årets elevenkät har svarat  att de är trygga i skolan och 56 procent att
eleverna behandlar varandra på ett bra sätt. Trots att endast 67 procent av skolans elever har deltagit
i undersökningen, syns tydligt att skolan försämrat resultaten när det gäller trygghet. Vid en djupare
analys uppmärksammas att läsårets årskurs 2 sticker ut vad det gäller de negativa svaren i dessa
frågor. Skolan har också under året lämnat in några kränkningsanmälningar där elever har varit
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inblandade och skolan har även varit delaktig i att reda ut dessa händelser. Ytterligare ett område där
resultaten är sämre än föregående år är trivsel.

Trygghet och trivsel är områden som kan kopplas samman och vars resultat påverkas av varandra.
Eleverna har många förslag på hur de önskar att skolan ska jobba med trivsel och skolan behöver bli
bättre på att fånga upp dessa och tillmötesgå det som är möjligt att tillmötesgå, så att eleverna får
känna en större delaktighet inom området. Skolan behöver också bli bättre på att jobba ihop
klasserna som grupper och lägga ännu mer fokus på det i början av höstterminen, men även hålla i
arbetet under resten av läsåret som ett led i att öka tryggheten hos eleverna. En av kommande läsårs
förstelärare kommer att fokusera extra på att utveckla U-passen, så att detta blir en väl använd tid där
dessa områden kan få vara i fokus.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Vid Praktiska Gymnasiet i Gävle har all personal arbetsplatsförlagd tid 40 timmar per vecka. Förutom
det har har lärarna fem timmar varje vecka som kan göras på valfri plats. För lärarna innehåller den
arbetsplatsförlagda tiden undervisningstid, planeringstid, APL-besök samt andra uppgifter kopplade till
mentors- och läraruppdraget. Samtliga lärare på skolan är mentorer. Onsdag eftermiddag 15.00-17.00
är konferenstid på skolan.

Samtliga elever på skolan är skolförlagda i årskurs 1, för att skolan ska få möjlighet att ge en bra
grund att stå på när de ska ut på arbetsplatsförlagt lärande, APL, från och med årskurs 2. Under
APL-tiden sker lärandet på olika arbetsplatser ett visst antal timmar per vecka. Hur många timmar
beror på vilken årskurs de går i. Det innebär att en stor del av elevernas undervisningstid sker på olika
arbetsplatser och ska följas upp genom att yrkeslärarna genomför trepartssamtal samt APL-besök
kontinuerligt. Ett digitalt verktyg, LoopMe, implementeras i verksamheten framöver och förväntas
underlätta kontakten mellan skola och arbetsplats samt uppföljningen av elevernas prestationer på
arbetsplatserna.

Undervisningstiden på de nationella programmen fördelas på så sätt att en stor del av de
gymnasiegemensamma ämnena läses i  årskurs 1. Yrkesämnena får successivt ökat utrymme och
fördelningen av arbetsplatsförlagt lärande, APL, hänger samman med författningarnas krav på att
minst 50 procent av utbildningstiden ska vara arbetsplatsförlagd från det läsår då eleverna blir
lärlingar. Vad gäller schemat ligger mycket fokus på att få så få håltimmar som möjligt i elevernas
schema samt att sprida ämnena så att de ligger utspridda på olika dagar och under olika tider på
dagarna, så att de ska få bra förutsättningar för lärande.

Lärarna erbjuder variation i undervisningen och eleverna ska vara delaktiga i utformningen av sin
utbildning. Praktiska Gymnasiet i Gävle är sedan vårterminen 2020 med i det nationella projektet
“Samverkan för bästa skola” som genomförs i samverkan med Skolverket. Fokusområden har varit
APL, undervisning och lärande samt skolans systematiska kvalitetsarbete.

Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har skolan använt sig av MUD-konferenser. I dessa
följs varje program och grupp upp kontinuerligt en gång per månad. Vi behov tas även individärenden
upp. Under dessa konferenser har all undervisande personal, EHT samt rektor samlats för att
diskutera framgångs- och riskfaktorer i de olika grupperna samt för att föra pedagogiska diskussioner
om hur arbetet ska fortskrida i de olika grupperna. Det är också ett tillfälle att uppmärksamma rektor
på elever som riskerar att inte nå målen med sin utbildning.

Utvärdering av undervisningen

Lärarna ska i sin undervisning utgå från skolans  styrdokument - examensmål,  centralt innehåll och
kunskapskrav. Flera av yrkeslärarna har under läsåret påbörjat den så kallade PIL-utbildningen, för att
öka och fördjupa förståelsen för de nationella styrdokumenten. PIL står för Pedagogik I Lärande och
är en lokal behörighetsgivande utbildning som anordnas av huvudmannen, Praktiska Sverige AB.
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Yrkeslärarna har haft gemensam planeringstid schemalagt för att kunna jobba med upplägg av
lektioner samt för att hitta strategier kring APL-arbetet. Detta läsår har vi inte haft några schemalagda
tillfällen för lärarnas samarbeten. Organisation och schema har varit gjort det svårt att hitta
gemensamma planeringstillfällen och därmed försvårat ämnesintegrerade satsningar, något som
lärarna önskar få mer tid till. Önskemål finns från lärarna om att tid ska avsättas för mer
ämnesöverskridande samarbeten. På så sätt kan skolan få en synergieffekt och lärarna kan stötta
varandra i de olika kurserna i större utsträckning samt förbättra sambedömningen.

Det pågående arbetet kring ledning och stimulans samt tydliggörande pedagogik syns i
undervisningen, men behöver lyftas med jämna mellanrum. Enligt den elevenkät som genomfördes
under höstterminen uppger 64 procent av eleverna att de är nöjda med undervisningen. Enligt
enkätresultatet uppger elever i åk 2 att de är mindre nöjda med undervisningen jämfört med åk 1. Ett
genomsnitt på 60,2 procent av åk 2 uppger att de är nöjda med undervisningen medan motsvarande
siffra i åk 1 ligger på 76 procent. Skolans analys är att pandemin haft betydelse, inte minst för
eleverna i åk 2, då de aldrig hann landa på skolan innan det var dags att få undervisningen på
distans. Eleverna tappade därmed en stor del av skolrutinerna, vilket personalen tolkar bidrog till att
elever och lärare fick “börja om” när eleverna kom tillbaka till skolan och den fysiska undervisningen.
Vidare visar enkätsvaren att cirka varannan elev anser att de kan få extra hjälp och stöd om de
behöver det för att klara sin utbildning samtidigt som skolans resultat visar att  fler elever blir behöriga
till nationellt gymnasieprogram jämfört med tidigare år samt att en högre andel av skolans
avgångselever får en yrkesexamen vid slutet av sina studier. Skolans analys kring detta är att många
elever tolkar att extra hjälp och stöd är något som ges utanför den ordinarie undervisningen hos till
exempel en speciallärare eller i mindre undervisningsgrupper. Då skolan inte har dessa funktioner i
organisationen är det av vikt att fortsätta arbetet inom ledning och stimulans samt kring anpassningar
inom den ordinarie undervisningen för att göra skolans undervisning tillgänglig för våra elever.

Lärarna efterfrågar mer kunskap inom NPF-området, för att ytterligare förstå sina elever och hur de
kan arbeta tillsammans. Kanske kan det minska frustrationen som ibland infinner sig när inte eleverna
gör som förväntat. Karlstad universitet har varit på skolan under våren och haft en föreläsning om
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Något som var tänkt som inspiration till lärarna att hitta
fler metoder för att förstärka undervisningen samt en introduktion inför framtida arbete med detta
område. Skolans processgrupp har gått en kurs inom området, för att kunna vara med och leda detta
arbete vidare. Inom detta område finns flera metoder och arbetssätt som kan göra arbetet ännu
tydligare för våra elever.

Frånvaron är ett stort problem på skolan, precis som på många andra gymnasieskolor, trots att det
varit ett fokusområde under läsåret. Flera av eleverna har en brokig skolbakgrund med
skolmisslyckanden och hög frånvaro och bland de nyanlända eleverna finns elever som har en
mycket knapphändig skolgång från tiden i sitt hemland. Att stödja och motivera eleverna i studierna är
därför viktiga områden att arbeta med. Även om det inte finns några undersökningsresultat kring
detta, upplever personalen att Praktiska Gymnasiet i Gävle är i en positiv utvecklingsfas och att fler
och fler elever ser fram emot att komma till skolan. Skolan har dock fortfarande hög frånvaro, dock
kan vi konstatera att den höga frånvaron framför allt är koncentrerad till ett fåtal elever, vilket vi
arbetar intensivt med för att stötta. Den allmänna upplevelsen bland lärarna är att skolan lyckats
vända frånvaron för fler elever än tidigare samt har hittat en rutin för att upptäcka elevers frånvaro i ett
tidigare skede.

Många av skolans elever blir antagna som introduktionselever. Målet för dessa elever är att så snart
som möjligt bli godkända i sina grundskoleämnen för att sedan kunna bli antagen på ett nationellt
program och så småningom få en yrkesexamen. Tankevändan som skolan gjort kring dessa elever
har gett positiva resultat. Satsningen att prioritera dessa elever genom att ge extra undervisningstid i
grundskoleämnen i början av höstterminen samt att lägga den tiden på förmiddagarna har resulterat i
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att eleverna blir godkända tidigare på läsåret och därmed kan påbörja sina gymnasiekurser tidigare.
Det i sin tur har resulterat i att färre elever är introduktionselever i årskurs två och att årets årskurs tre
avslutade utan någon introduktionselev.

Slutsatser

Tider för gemensam planeringstid planeras att även finnas under kommande läsår och planeras att
läggas så att specialpedagog och eventuellt annan personal från elevhälsoteamet finns tillgängliga för
handledning. Arbetet inom ledning och stimulans upplevs som konstruktivt och produktivt och
kommer, när det är förankrat hos alla, att öka elevernas förutsättningar att nå minst E eller högre
betyg i de olika kurserna.

Lärarna efterlyser tid för att utveckla samarbetet kring de programspecifika inslagen mellan de
praktiska och teoretiska ämnena. Här finns potential för att underlätta för eleverna att nå målen, men
även potential att skapa motivation hos och meningsfullhet för eleverna som ofta valt sitt program
utifrån att de är intresserade av de praktiska delarna och vill jobba med det i framtiden. Det bör
undersökas hur skolan kan skapa en arena för detta.

Eleverna kommer fortsatt vara skolförlagda i årskurs 1 då det i högre utsträckning visat sig ge större
möjlighet för att eleverna ska slutföra sina grundskoleämnen tidigare samt bli nationellt behöriga. Det
förebygger även eventuella misslyckanden på APL-platser, då eleverna får en bredare grund och
bättre förberedelse för det de kommer att ställas inför på en arbetsplats. Det minskar då risken att
eleven skulle tappa en APL-plats. Tillsammans ökar det elevernas chanser att få en yrkesexamen och
ökar därmed deras chanser till att bli anställda efter avslutad utbildning.

MUD bör fortsatt utvecklas ännu mer mot att vara tillfällen för pedagogiska diskussioner i vilka lärarna
får möjlighet att hämta kunskaper från varandra genom att de delar med sig av det som fungerar och
ger tips kring hur de fått det att fungera. Detta är även en arena för samarbete mellan lärare, EHT och
rektor, alltså ett tillfälle att komma närmare varandra i samarbetet. Här finns också plats för
diskussioner kring arbetet med ledning och stimulans som även det kan möjliggöra olika strategier för
att ännu fler elever når målen för utbildningen. Ytterligare diskussioner kring extra anpassningar
behövs, då många lärare känner sig osäkra på vilka anpassningar man kan eller borde göra för
eleverna.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Under innevarande läsår har IM-elever prioriterats. I och med att årskurs 1 skolförlagts har det skapat
större möjligheter att lägga ut fler undervisningspass för grundskoleämen och på bättre tider en
relativt stor del av höstterminen. Detta har resulterat i att IMV eleverna i högre grad blivit godkända
och påbörjat sina gymnasiekurser tidigare jämfört med föregående år. Detta ger i sin tur eleven större
chanser att klara av sina gymnasiekurser och senare även ta sin yrkesexamen. Ett exempel på denna
framgång är som sagts tidigare att ingen av eleverna i årskurs 3 var inskriven som IM-elev i slutet av
detta läsår.

För första gången har Praktiska Gymnasiet i Gävle öppnat upp för en tvåårig IMY-utbildning mot Vvs-
och fastighetsprogrammet. Som grund till detta program ligger kurserna i Skolverkets yrkespaket.
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Målet för dessa elever är att bli anställningsbara. Eleverna studerar förutom sina yrkesämnen även
svenska och matematik.

Utvärdering av introduktionsprogram

Innevarande läsårs upplägg vad gäller introduktionsprogram har gett ett positivt resultat. En
tankevända har gjorts kring prioritering av grundskoleämnen för att underlätta att dessa elever ska få
möjlighet att bli behöriga till de nationella programmen. Vid några tillfällen i början av terminen blev
skolan en språngbräda för enstaka elever. Eftersom dessa elever blev behöriga så pass tidigt, valde
de tyvärr att gå till ett nationellt program på en annan skola. Metoden har dock, som tidigare
beskrivits, varit framgångsrik och det är något skolan kommer att fortsätta jobba med framöver. Av 28
elever antagna på IM har 23 elever blivit behöriga och antagna till ett av skolans nationella program.
Endast fem elever i årskurs 1 var antagna som IM-elever i slutet av läsåret. Hos tre av dessa elever
beror det på extremt hög frånvaro.

Målet med en introduktionsutbildning är att grundskoleämnena ska läsas in så snart som möjligt så att
eleven blir behörig till ett nationellt program där eleven kan få en yrkesexamen. I uppstarten av
introduktionsutbildningen ska eleverna få ett samtal där det framgår tydligt vilken typ av utbildning de
är antagna till och vad som förväntas av dem. Detta samtal behöver bli ännu tydligare framöver.
Elever antagna till introduktionsprogrammet har en studieplan som gäller ett år i taget. Det finns
således ingen garanti att eleven kan gå vidare till årskurs 2 om eleven inte klarat sitt grundskoleämne.
Elever som har kvar sitt grundskoleämne lång tid av läsåret får möjlighet att fortsätta läsa
gymnasiekurserna i Matematik 1 och Engelska 5 i årskurs 2, men det medför en del svårigheter att
lägga in detta i schemat eftersom de samtidigt ska läsa kurserna för årskurs 2. Vanligtvis genomförs
detta samtal av Studie- och yrkesvägledaren.

Studie- och yrkesvägledaren är den som upprättar studieplanerna och kontrollerar att de är korrekta
och att de följs upp kontinuerligt. Mentor har det huvudsakliga ansvaret för att tillsammans med
eleven följa upp studieplanen, vilket ska ske i samband med till exempel utvecklingssamtal. Även
specialpedagogen kan genomföra denna typ av uppföljning med eleverna, men det gäller främst
elever som av olika anledningar kommer till samtal hos den kompetensen. Tydligare kommunikation
behövs kring uppföljningen, så att skolan kan säkerställa att eleverna får det stöd de behöver
exempelvis i form av extra anpassningar.

Den nya IMY utbildningen inom fastighet startades först i januari, vilket gör att de ligger i otakt med
övriga program. Det har skapat en del problem med till exempel överfulla verkstäder, men det torde bli
lättare om dessa elever kommer ut på APL som beräknat på höstterminen. Eftersom
anställningsbarhet är målet med deras utbildning är det av extra vikt att matcha dem med adekvata
APL-platser.

Slutsatser

Skolan har under läsåret lyckats hitta en rutin där introduktionselever prioriteras och blir behöriga till
nationella program tidigare. Det är en mycket positiv utveckling då en IMV-elevs enda mål är att bli
nationellt behörig.  Introduktionseleverna behöver kontinuitet och många tillfällen till repetition av
kunskaper för att de ska kunna tillägna sig kunskaperna på ett adekvat sätt samt få större möjlighet
att lyckas.
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För introduktionseleverna är en ordentlig överlämning från föregående skola extra viktigt. Det ger
eleven en fördel både i att inte helt behöva börja om kursen om hen redan har godkända delar, men
föregående skola innehar förmodligen också en del tips om vad som fungerat för eleven tidigare som
övertagande lärare kan ha nytta av. För de elever som är nära att bli godkända i grundskoleämnet kan
en mer kortsiktig plan formuleras för att klara ämnet och sedan bli inskrivna på nationellt program. De
elever som inte är nära att bli godkända planeras in för att gå kursen hela läsåret istället. Även
möjligheten att kunna göra prövning i grundskoleämnen bidrar till att fler kommer att få betyg i sina
grundskoleämnen tidigare. Den organisationen medför att eleverna följs upp vid ytterligare tillfällen.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Under vårterminen har skolans förstelärare drivit ett projekt inom området betyg- och bedömning. Vid
dessa tillfällen har lärarna fått tillfälle att tillsammans diskutera och reflektera kring betygsättning och
bedömning. De har även fått gjort en slutuppgift i avslutningen av projektet för att komma närmare
samsyn och likvärdighet i betygsättning och bedömning. Nationella prov är ett verktyg som kan
användas som kvalitetssäkringsverktyg när det gäller betygsättning, där det finns ett utprovat
bedömningsmaterial.

PIL-utbildningen är också ett steg i att utbilda obehöriga lärare i bland annat betygsättning och
bedömning. I denna utbildning får lärarna möjlighet att sätta sig in i hur skolsystemet är uppbyggt för
att skapa större förståelse för hur utbildningen ska byggas utifrån examensmål, centralt innehåll och
betygskriterier. Pedagogiska diskussioner har förts och förs kontinuerligt kring att ta hänsyn till alla
kunskaper och färdigheter som eleverna visar och förvärvar oberoende av vart det sker samt vikten
av att ge eleverna möjlighet att visa sina färdigheter mer än en gång och på olika sätt.

Underlag till betygsättningen ska även samlas in via elevernas APL-platser, eftersom en stor del av
elevernas kursinnehåll ligger utlagt mot APL-platser. Tiden eleverna är inne i skolan i åk 2 och åk 3
bör användas till uppföljning av APL-uppgifter samt genomgång av sådana moment som inte är
möjliga att genomföra på de olika APL-platserna.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Ett mål på skolan är att alla elever ska veta hur de ligger till i de olika ämnena och att det inte ska
finnas några överraskningar när betygskuvertet ska öppnas. De behöver få kontinuerlig information
om hur de kan nå längre i sin kunskapsutveckling. Det innebär också att lärarna behöver ha den
översikten klar för sig, så att de vet hur de ska coacha sina elever framåt. Samtalen sker vid
undervisningstillfällen i den mån de hinner och efter bedömningstillfällen. Informationsutbytet med
eleverna sker även i forum som Google documents, Schoolsoft och vid utvecklingssamtal.

Som grund för bedömning av eleverna använder lärarna främst underlag som samlas in under
lektionstid och vid redovisningstillfällen. Under lektionstid bedöms eleverna kontinuerligt och lärarna
försöker variera sin undervisning samt se förmågor och kunskaper på olika sätt för att eleverna ska få
de bästa möjligheterna att nå de olika betygsstegen. Yrkeslärarna behöver komplettera sitt
bedömningsunderlag genom att kontinuerligt samarbeta med APL-platserna och handledarna vid
bedömning, eftersom eleverna ska göra en stor del av yrkestiden på en APL-plats. Det görs på olika
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sätt, från strukturerade trepartssamtal och APL-besök  till mer informella samtal. Uppföljning ska även
ske genom det digitala programmet LoopMe, som under våren introducerats i verksamheten.

Lärarna sambedömer när tillfälle finns. Att vara en liten skola innebär en viss svaghet inom
sambedömning. Som lärare finns det kollegor att diskutera generella pedagogiska frågor kring ämnen
och betyg med, men det saknas kollegor att diskutera specifika ämnesfrågor med eller att bedöma
tillsammans med. I de flesta gymnasiegemensamma ämnena finns bara en ämneslärare. Under
läsåret har AcadeMedia dock startat ämnesgrupper för kollegialt lärande mellan skolorna. Ett projekt
som varit mycket uppskattat på denna skola. Lärarna i de gymnasiegemensamma ämnena önskar
också skapa ett samarbete med APL-platserna, där eleverna till exempel skulle kunna lösa uppgifter
för att utöka bedömningsunderlaget ytterligare, då elevernas prioriterade intressen i skolan oftast finns
just på APL-platsen.

Nationella prov är en del av bedömningen i de ämnena där det krävs. Dessa prov är en viktig del i
arbetet med att sätta likvärdiga och rättvisa betyg, eftersom det är ett kunskapstest som ska
betygsättas utifrån samma premisser över hela riket. Att det finns stor differens mellan skolans
provresultat på de nationella proven och slutbetyg är oroande eftersom de nationella proven särskilt
ska beaktas vid betygsättning. Ett problem är också det låga deltagandet vid de nationella provens
genomförande, då endast ett genomsnitt på 69 procent av årets åk 1 deltog i alla delar i matematik,
40 procent i engelska och 88 procent i svenskan.

Slutsatser

Lärarna upplever att de har ett gott samarbete sinsemellan. Även elevhälsans personal finns
tillgänglig för diskussioner kring betyg och bedömning, i synnerhet specialpedagog. Diskussionerna
om hur en allsidig bedömning genomförs bör fortsätta och fördjupas. Ett utvecklingsområde är
sambedömning. Även om lärarna kan föra generella diskussioner kring bedömning och betygsättning
inom kollegiet, finns det ett behov av att sambedöma med andra lärare som undervisar i samma
ämne. Ett sådant samarbete skulle kvalitetssäkra bedömningen och betygsättningen på en högre
nivå.

Större arenor för samarbete lärarna emellan, både när det gäller ämnesintegrering och
sambedömning skulle behövas. Det skulle även kunna underlätta för skolans elever genom att skapa
ytterligare tillfällen till att visa sina färdigheter och därmed fler chanser att lyckas med sin utbildning.

Uppföljningen kring och sambedömning med APL-platser och handledare sker i nuläget med varierat
resultat och kontinuitet på de olika programmen. Förutsättningar för mer kontinuerlig bedömning
behövs skapas och förfaringssättet behöver ses över och struktureras upp, för att säkerställa att APL
är ett viktigt redskap även i bedömningsarbetet. En tydlig struktur och kontinuitet i uppföljningen
skapar även likvärdighet mellan programmen.

Skolan behöver hitta vägar att bättre förbereda eleverna inför de nationella proven, så att de deltar i
större utsträckning och vet vad som förväntas av dem. Utformningen av proven innebar svårigheter
för många av skolans elever. Uthålligheten hos eleverna är generellt låg när det gäller att fokusera på
samma eller liknande moment under en längre tid. Många elever behöver anpassningar som korta
pauser, en kort rörelsestund eller varierande inslag i en och samma lektion, vilket de har möjlighet att
få i den ordinarie undervisningen. När möjligheten att anpassa i samma utsträckning inte finns, blir det
svårt att avgöra om provresultatet beror på okunskap eller brist på anpassning. Då eleven presterat
på godkända nivåer under läsåret i övrigt, uppstår frågetecken kring om huruvida det är bedömningen
som skapar differens eller om det är utformningen av proven som gör att eleverna misslyckas.
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Adekvata insatser för att förbereda eleverna inför proven samt för att motivera eleverna att genomföra
och göra sitt bästa behöver utarbetas. Det skulle kunna minska stressen kring proven och förbättra
möjligheterna till goda resultat.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Praktiska gymnasiet i Gävle har under läsåret haft ett elevhälsoteam bestående av rektor (100
procent), specialpedagog (100 procent), kurator (60 procent), studie och yrkesvägledare (40 procent)
samt skolsköterska (30 procent). Skolläkare och skolpsykolog finns tillgängliga centralt inom
koncernen. De fasta medlemmarna i elevhälsan samordnar tjänstgöringsdagar på ett sådant sätt att
alla elevgrupper får tillgång till de olika kompetenserna. En fast mötestid finns, där teamet diskuterar
hälsofrämjande och förebyggande insatser, elevhälsoplanen samt enskilda elevärenden enligt en fast
dagordning.

Samarbetet mellan elevhälsan och lärarna har varit i fokus under läsåret och därför har en person från
elevhälsan sammankopplats med varje arbetslag. Tid har avsatts för gemensamma möten mellan
arbetsgrupperna i syfte att minska det upplevda avståndet. Tanken har varit att de tillsammans ska
jobba med närvarorutiner och närvarouppföljning vid ett tillfälle per vecka samt att jobba tillsammans
kring elevärenden eller gruppärenden som dyker upp vid ytterligare ett tillfälle/vecka. Detta för att
skapa en direkt väg in till elevhälsan i stället för att det ska vara en egen grupp vid sidan om.

Under läsåret har skolan genomfört veckovisa MUD-konferenser. I detta forum möts elevhälsan och
lärarna i arbetet kring eleverna. Syftet är att tidigt identifiera eventuella problemområden inom
undervisning, elevgrupper etcetera, men även att lyfta enstaka individärenden vid behov. Detta forum
är tänkt att användas för kollegiala samtal och pedagogiska diskussioner kring vilka behov som finns i
de olika elevgrupperna samt hur skolan kan möta dessa inom den ordinarie undervisningen i första
hand. Systemet ger löpande information om elevernas nuläge samt ger signaler om var det kan finnas
brister. Därmed är det ett viktigt forum även i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Konferenserna är även ett tillfälle att fånga upp signaler om enskilda elevers behov och elevhälsan
genomför även pedagogiska kartläggningar och frånvaroutredningar utifrån information som kommer
fram.

Elevhälsan jobbar för att kontinuerligt samverka med övrig personal inom enheten, vilket försvåras av
att flera i elevhälsan jobbar deltid och därför inte alltid finns tillgängliga. I och med att skolan är relativt
liten är kontakterna ändå täta. Det torde göra att det är lätt för lärarna att kontakta någon i elevhälsan
när de upplever att de behöver stöttning inom ett område eller omkring en elev.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

I grunden har det funnits god täckning för elevernas behov inom elevhälsan. Rektor har lett arbetet
och all lagstadgad kompetens har funnits under läsåret. Dock har en viss rotation bland personalen
gjort att vissa uppföljningsrutiner kring bland annat måluppfyllelse haltat och det finns områden att ta
nya tag omkring till nästa läsår. Skolan ökar fortfarande vad gäller elevantal, vilket låg på cirka 160
elever vid läsårets slut. Att delar av elevhälsan jobbar deltid har även under detta läsår skapat en viss
frustration, då lärarna ibland upplever denna kompetens som otillgänglig.
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Att jobba tillsammans med lärarna kring elevernas hälsa i syfte att öka fokus på förebyggande
insatser har varit ett fokusområde för skolans elevhälsa. Det har varit ett led i att försöka jobba bort
känslan av att lärarna “lämnar ifrån sig” ett elevärende som de sedan förväntar sig att elevhälsan ska
“lösa”. I stället ska de olika kompetenserna jobba tillsammans omkring dessa elever eller grupper.
Arbetet har kommit olika långt i olika arbetslag och det som märks tydligt är att de som haft mest
kontinuitet på detta område också upplever att de kommit längre och ser att det är ett betydelsefullt
inslag i deras arbete. De arbetslag som haft mindre kontinuitet upplever att det inte gjort någon större
skillnad.

Närvaroarbetet har varit ett fokusområde inom hela Praktiska Gymnasiets skolområde. Skolan har
dock fortfarande problem med hög frånvaro och det är ett område som kräver fortsatt bearbetning.
Under läsåret har skolan arbetat fram nya rutiner kring frånvaroarbetet. Precis som i stycket ovan
beskriver något arbetslag att det varit ett framgångsrikt arbete, där de trots att frånvaron fortfarande är
hög upplever att de har färre elever med riktigt hög frånvaro och lyckas fånga upp frånvaromönster
och jobbar med detta i ett tidigare skede än innan. Frånvaroutredningar görs i hög utsträckning och
snabbare än innan. Det är dock fortfarande ett problem att de elever som har mest frånvaro också är
mycket svåra att få kontakt med. Trots upprepade försök från undervisande lärare, mentorer,
elevhälsans personal samt rektor via telefon, mejl och brev dyker de eleverna upp sporadiskt och är
mycket svårfångade. Det handlar dock om ett fåtal elever. I övrigt upplever både lärare och
elevhälsans personal att skolan har bra överblick över eleverna, enligt utvärderingar som gjorts.

Elevhälsan rör sig ute bland eleverna i den mån det finns tid och samtlig personal ska jobba med
öppen dörr i så hög utsträckning som möjligt. Syftet är att skapa naturliga relationer med eleverna,
bland annat för att det inte ska kännas olustigt att gå till någon i elevhälsan om det finns något att
jobba med eller om eleven behöver prata med någon. Tanken är också att öka vuxentätheten i
korridorerna, för att vara en del i att skapa en lugnare miljö. Det är dock svårt att förhindra alla
konflikter men det är större chans att upptäcka och identifiera problem i tid, när man rör sig ute i
verksamheten. Det har även funnits en elevcoach på skolan, som ytterligare ökat vuxennärvaron i
korridorerna.

Elevhälsans möten har under läsåret fungerat fortsatt väl i stort. Fokus har varit på elevgruppen, att
bygga vidare på det som fungerar och att fånga upp potentiella problem innan de blir till problem. Att
jobba i direkt samarbete med arbetslagen har ökat chanserna att göra det och ökar möjligheterna att
punktmarkera innan det händer något vid behov. Dock uppstår konflikter ändå emellanåt och då
behöver elevhälsan vara en del i att lösa detta. Målet är att mötena ska fokusera på hälsofrämjande
och förebyggande arbete. Periodvis har fokus under detta läsår dock  legat på att jobba ihop
elevhälsan, då det funnits delade meningar kring hur arbetet ska genomföras. Den största
anledningen till detta har varit rotation i personalgruppen. Det tar alltid tid att jobba ihop en ny grupp,
eller att komma in i en befintlig grupp, så att gruppen kan jobba åt samma håll men utifrån de olika
kompetenserna som finns i gruppen.

Insatserna kring ledning och stimulans och arbetet med att ge lärarna fler tydliga metoder och verktyg
att nå eleverna med har fokuserats under läsåret. Bland annat har Karlstad Universitet varit med och
introducerat kunskap- och språkutvecklande arbetssätt. Förstelärarnas projekt inom betyg och
bedömning har varit ett annat sätt att utveckla detta arbetsområde. Vad gäller arbetet kring extra
anpassningar, behöver det utvecklas för att ge lärarna fler idéer om hur de kan förstärka det skolan vill
ge eleverna, utan att för den skull förenkla det skolan ska ge till eleverna. Även under detta läsår har
ett fåtal pedagogiska utredningar gjorts, vilket kan tolkas som ett tecken på att lärarna i stor
utsträckning når eleverna med de kunskaper de behöver. Något ämne sticker dock ut med ett stort
antal F, vilket tyder på att det fortfarande finns utrymme för förbättring inom området.
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MUD-konferenserna är ytterligare ett tillfälle då elevhälsopersonalen finns med tillsammans med de
undervisande lärarna, för att diskutera och identifiera områden som fungerar väl samt områden som
behöver extra fokus. I detta sammanhang är tanken att de pedagogiska diskussionerna om hur
grupperna nås på bästa sätt ska få störst fokus, något som kan utvecklas ytterligare. Dock är skolan
på god väg då organisationen kring dessa konferenser har omorganiserats för att bättre fokusera de
olika grupperna tillsammans med de undervisande lärarna samt att det finns möjlighet för arbetslaget
för uppföljning i direkt samband med konferensen. Vid dessa uppföljningstillfällen kan mer fokus
läggas på individnivå.

Elever fortsätter att uttrycka önskemål om rastaktiviteter och det upplevs av skolans personal som en
balansgång mellan att ge eleverna något att göra utan att för den skull bli mer som en fritidsgård där
eleverna “fastnar” i aktiviteterna i stället för att gå till sina lektioner. Ett utomhuspingisbord har köpts
in, som används flitigt. Det finns även tillgång till spel som eleverna kan låna när de har längre pauser.
Det ses ändå som ett område som kan utvecklas mer som ett led i att öka trivseln hos eleverna. något
annat som eleverna efterlyser är någon slags café, men skolan har ännu inte hittat en hållbar lösning
kring detta.

Slutsatser

Trivsel, trygghet och studiero är områden som hela skolan behöver fokusera mycket på under
kommande läsår och inom dessa områden finns även elevhälsan med och stöttar upp. Blivande
årskurs 3 sticker som sagt ut med negativa svar i dessa frågor och behöver fokuseras på olika sätt.
Det är också av vikt att behålla de blivande tvåornas goda känsla samt att få in kommande årskurs 1 i
en god känsla från början.

Det finns i grunden en bra organisation och ett inarbetat sätt att jobba med elevhälsofrågor, men
redan nu är det ett faktum att det tillkommer ny personal i elevhälsan även till hösten. Det är av vikt att
skapa tillfällen i början av terminen för att jobba ihop teamet och skapa en gemensam agenda, så att
det gemensamma arbetet kan hitta fokus snabbt och så att elevhälsan kan fortsätta jobba tillsammans
med lärarna för att skapa ett gott arbetsklimat bland personal och elever på skolan. Lärarna behöver i
ännu högre utsträckning få känna att de har en elevhälsa som stöttar upp och där elevhälsa och
lärare jobbar tillsammans för att eleverna ska nå så långt som möjligt.

Närvaroarbetet är ett område som ständigt kräver fokus. Dock är det också ett område som påverkas
av många andra arbetsområden och moment. Lyckas skolan bli en skola dit eleverna VILL komma, så
kommer även närvaron att påverkas av det. Skolan ser redan en ökning gällande förstahandssökande
elever inför kommande läsår, vilket även det kan var en framgångsfaktor. När eleverna kommer in på
den skola de faktiskt sökt sig till ökar i sig chanserna att elevens motivation för utbildningen är högre.

Skolan kommer förmodligen även fortsatt ha ett elevunderlag med stora behov på olika sätt och det är
därför av vikt att personalen är beredda att möta de elever vi har. Då blir det fortsatta behovet av att
jobba med ledning och stimulans samt extra anpassningar på gruppnivå områden att lägga fokus på
även framöver. Det är områden som behöver nystartas vid varje läsårs uppstart och kommer så att
göras även inför nästa läsår.

Att skapa trivsel utan att för den skull dra bort fokus från lektioner kommer fortsatt att diskuteras även
i elevhälsan. Kring detta område ha även elevrådet engagerats och det finns planer på hur det skulle
kunna genomföras. Elevrådet har även gjort en trygghetsinventering för att ge personalen en större
inblick i var konflikter oftast uppstår och det är något skolan kommer att fortsätta med framöver.
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Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Till skillnad från en skolförlagd utbildning där minst 15 veckors APL ska ingå, går de flesta eleverna
på Praktiska Gymnasiet i Gävle en lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning, vilket gör att
de ska befinna sig större delen av sin utbildningstid på en arbetsplats. Som lärling får eleven en
närmare kontakt med arbetslivet och mer tid till att redan under skolgången/utbildningen få möta
företrädare från arbetslivet. Representanter från de olika branscherna kommer  till skolan för bland
annat föreläsningar och eleverna gör även studiebesök utanför hos olika företag och organisationer.

Eftersom samtliga årskurser inte varit skolförlagda i årskurs 1  skiljer sig antalet APL-dagar  mellan
programmen. Från och med nästa läsår är alla elever skolförlagda under årskurs 1. I vissa fall får
eleverna gå ut på APL under vårterminen och då handlar det om en eller två dagar. I årskurs 2 ska
eleverna vara ute två dagar/vecka och i årskurs 3 tre till fyra dagar. Vidare tillkommer två veckor på
vårterminen som helt viks till APL för årskurs 2 och 3. På så sätt når skolan den stipulerade
minimitiden på minst 50 procent APL från det år eleven blir lärling.

Under läsåret har samtliga handledare fått en folder med  information om hur APL ska fungera och
hur bedömning sker bland annat i så kallade trepartssamtal. I samtalen deltar eleven, handledaren
samt den ansvariga yrkesläraren. Bedömning av elevens prestationer i samband med APL sker i
samarbete mellan yrkeslärare och handledare.

Yrkeslärarna anskaffar APL-platser, men även eleverna uppmanas att komma med förslag till
APL-plats om lämpliga kontakter finns. Bedömningen huruvida en APL-plats är lämplig i korrelation till
syftet med utbildningen görs av ansvarig yrkeslärare.

Utvärdering av APL

Elevenkäten visar att 73% av eleverna är nöjda med och trivs på sina APL-platser. De anser också att
deras handledare är bra på att ge tydliga förklaringar och instruktioner. Samtliga handledare erbjuds
att gå Skolverkets handledarutbildning som kan bidra till en ökad förståelse för handledaruppdraget
och därmed skapa en större trygghet för eleverna.

På skolan är det stor skillnad mellan programmen vad gäller rutinerna kring APL. Vissa program har
100 procent av sina lärlingselever ute på APL-platser, medan andra program endast fått ut 30 procent
av sina elever på APL-platser. Det är stor skillnad på förutsättningarna för APL anskaffning, då Barn-
och fritidsprogrammet har många fler potentiella APL-platser jämfört med Bygg- och anläggning samt
Vvs- och fastighetsprogrammet. De elever som inte har en APL-plats får utföra APL-liknande uppgifter
på skolan. Både rutiner för anskaffning samt rutiner för uppföljning behöver ses över, så att det blir
mer likvärdigt mellan de olika programmet, men framförallt för att samtliga elever ska få den utbildning
de har sökt sig till.

Eleverna är i stort sett nöjda med sina handledare. Lärarna uppger dock att kvaliteten skiljer sig
mellan olika handledare och att det är svårt inom Bygg och Vvs att hitta APL-platser där
arbetsuppgifterna motsvarar kunskapskraven i alla kurser. De flesta handledarna inom Barn- och
fritidsprogrammet är väl införstådda med hur handledningen ska ske och vad skolan förväntar sig av
dem, medan det finns större skillnader mellan Bygg- och anläggnings- och VVS- och
fastighetsprogrammets handledare. Kontakterna och kommunikationen  med arbetsplatserna fungerar
väl. Lärarna följer upp eleverna genom  en kombination av APL-besök, både av drop-in karaktär och
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av inplanerade observationer, samt trepartssamtal. Kvaliteten och kontinuiteten på uppföljningen
varierar mellan programmen och skolan ser detta som ett tydligt förbättringsområde.

Både lärarna inom yrkesämnena och inom GG-ämnena upplever att kopplingen mellan de teoretiska
ämnena och APL-utbildningen behöver utvecklas så att eleverna upplever att de tillsammans skapar
en helhet. Som det ser ut nu är detta i flera hänseenden skilda världar i stället för delar av samma
värld. Samarbete i högre grad efterlyses då det skulle gynna eleverna och deras möjligheter att nå
längre i sin utbildning.

Detta läsår har vi inte kunnat genomföra några programråd utan kontakterna med de olika
branscherna har mest  genomförts utifrån de personliga kontakter som lärarna har. Skolan får besök
av branschfolk och av representanter från olika fackliga organisationer.

Slutsatser

En del av eleverna på Praktiska Gymnasiet i Gävle har under läsåret haft goda APL-platser samt är
nöjda med sin handledare och trygga på sin arbetsplats. Det är positivt men målet är att alla elever
ska få uppleva detta. Arbetet kring att anskaffa goda APL-platser kommer att fortsätta och det är av
vikt att skapa goda relationer med arbetsplatserna, både för elever och lärare. Genom
skolförläggningen av elever i årskurs 1 hinner lärarna lära känna eleverna innan det är dags att skicka
ut eleverna på en APL-plats. Det skapar bättre förutsättningar för en bra matchning mellan elev och
företag. Eleverna hinner också få med sig mer grundkunskaper inom de olika yrkena innan de
kommer till en arbetsplats. Det ställer naturligtvis krav på att det ska finnas möjlighet att träna på och
utföra praktiska moment i skollokalerna, vilket det nu gör.

Lärarna upplever att de inte fått förutsättningar för det samarbete de skulle vilja ha mellan de
praktiska och de teoretiska ämnena. De vill ha fler strukturerade tillfällen till att planera tillsammans,
så att ett större samarbete kan organiseras. Ett önskemål från lärarna är att eleverna skulle kunna ta
med uppgifter/problem från arbetsplatsen så att skolans lärare kan få vara med och komma fram till
en lösning.

En god rutin för både anskaffning av APL-platser och APL-besök är nödvändig att arbeta fram för att
skolan ska kunna få ut sina elever på APL. Det är av stor vikt för bedömningen att platsen är lämplig
och att elevens framsteg följs upp kontinuerligt. Ju tätare kontakt och ju bättre kommunikation lärarna
lyckas ha med både arbetsplatser och lärare, desto större chans är det att upptäcka potentiella hinder
och åtgärda dem innan något händer som gör att eleven inte kan stanna kvar på sin APL-plats.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Vid Praktiska Gymnasiet i Gävle arbetar en en studie- och yrkesvägledare om 40 procent fördelat på
två dagar i veckan. Studie- och yrkesvägledaren finns då på plats i skolans lokaler, tillgänglig för
elever och lärare samt också tillgänglig via både mejl och telefon. Vägledaren ingår i skolans
elevhälsoteam, EHT-teamet, och arbetar alltid de dagar som EHT-teamet träffas.

Studie- och yrkesvägledarens roll i vägledningen på Praktiska Gävle är att vara ett stöd för eleverna i
deras valprocess. Detta stöd sker genom att både den snäva- och den vida vägledningen sker utifrån
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en opartiskhet från vägledarens sida, där eventuella beslut och studie- och yrkesval ska vara
elevernas egna. Eleverna får inför valsituationer stöd av vägledaren i att bearbeta olika valalternativ
exempelvis genom att få hjälp att ställa olika valalternativ mot varandra utifrån sina egna
förutsättningar, preferenser och mål.

Vägledning kan behövas vid flera tillfällen under en elevs studiegång och därmed krävs också att
vägledningen organiseras så att den ges kontinuerligt. Organiseringen av studie- och
yrkesvägledningen utgår därför från en övergripande planering med fokus på kontinuitet i studie- och
yrkesvägledningen. Detta genom att arbeta utifrån tanken att all den undervisning och information
som ges kring vidare studier och yrkesval, tillsammans med individuella vägledningssamtal, ska
skapa en helhet och en röd tråd för eleven.

Skolan anser att det är viktigt att studie- och yrkesvägledaren medverkar i de flesta konstellationer där
elever och deras studiegång diskuteras/behandlas, då vägledaren genom den snäva vägledningen
ofta får en mycket god bild av elevens egna upplevelser av sin studiesituation, vad som fungerar bra
och vad som fungerar mindre bra. Det finns även goda möjligheter att i sådana individuella samtal
uppfatta om eventuella stödbehov föreligger. Med sådan kunskap om elevers egna upplevelser och
erfarenheter är vägledaren också en viktig del i skolans systematiska kvalitetsarbete där vägledaren
ingår med skolans övriga personal i skolans utvecklingsarbete.

Rektor och studie- och yrkesvägledare planerar tillsammans i slutet av läsåret vilka SYV-aktiviteter
som ska genomföras under det kommande läsåret utifrån elevernas och skolans behov.  Studie- och
yrkesvägledning är  hela skolans ansvar, där all personal, rektor, studie- och yrkesvägledare,
mentorer, yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen, är gemensamt ansvariga för att på
olika sätt ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som rör studie- och yrkesval. I detta arbete är
dock studie- och yrkesvägledarens roll central.
Det finns en tydlig ansvarsfördelning i arbetet där studie- och yrkesvägledaren genom sin specifika
kompetens på området också ansvarar för större delen av den vägledande verksamheten i både vid
och i snäv bemärkelse.

Formerna för samverkan mellan studie- och yrkesvägledare, lärare och övrig personal är flera. En tät
samverkan med personalen inom elevhälsan ger goda förutsättningar för de olika professionerna och
dess skilda kompetensområden att samverka kring skolans elever inom alla delar av
elevhälsoarbetet. En annan form för samverkan är MUD:en där studie- och yrkesvägledaren genom
medverkan får tidiga indikationer på om någon elev skulle vara i behov av individuella
vägledningssamtal eller att studie- och yrkesvägledaren skulle behöva medverka vid möte med
mentor, elev och eventuell vårdnadshavare. Vägledarens kompetens kan även behövas för att stödja
övrig personal inom området.

Medverkan sker också på skolans arbetsplatsträffar. Här har studie- och yrkesvägledaren vid ett antal
tillfällen under året bidragit med kompetensutveckling och hållit föreläsningar för personalen inom
vägledningsområdet. Studie- och yrkesvägledaren har tillsammans med övrig personal varit delaktig i
det systematiska kvalitetsarbetet. Där har fokus legat på olika utvecklingsområden inom
verksamheten som har lett till flertalet organisatoriska förändringar. Detta i syfte att som skola på
bästa sätt kunna möta elevernas behov.
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Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Kompetensen för att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning finns, dock kan
studie- och yrkesvägledarens sysselsättningsgrad i kombination med det stora behovet av vägledning
bland eleverna bidra till långa väntetider för eleverna i fråga om bokningar av individuella samtal.

Den vida vägledningen påverkas även den av sysselsättningsgraden. För att utveckla vägledningen
ytterligare samt för att kunna arbeta ännu mer främjande och förebyggande just inom
vägledningsområdet krävs tid för både planering, genomförande och utvärdering av nya insatser.

Samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och övrig personal fungerar bra. Då SYV är med i de
flesta konstellationer tillsammans med övrig personal finns goda förutsättningar för samverkan, vilket
också givit resultat. Det finns en öppenhet och ett engagemang hos all personal att vara delaktig i
vägledningsarbetet.
Vägledaren arbetar utifrån tillgänglighetsprincipen, att vara tillgänglig både för elever och lärare.
Lärare och mentorer tar ofta kontakt med vägledaren i såväl enskilda elevfrågor som övergripande
frågor inom området.

Eleverna har tillgång till professionell individuell studie- och yrkesvägledning som utgår ifrån elevens
behov och förutsättningar då vägledaren på Praktiska Gymnasiet i Gävle besitter kompetens kring
både väglednings- och samtalsmetoder och även fördjupade kunskaper inom psykologi och
pedagogik. I de professionella vägledningssamtalen ges eleven, utifrån enskilda behov, möjlighet att
reflektera över sin valprocess i vilken vägledaren finns som stöd för att eleven ska kunna gå vidare i
den.

Slutsatser

Behovet av individuell vägledning är stor bland eleverna på Praktiska Gymnasiet i Gävle. Då många
elever är nyanlända eller har invandrarbakgrund är hela det svenska utbildningssystemet nytt för dem.
Även för de svenska eleverna är utbildningen inom gymnasieskolan och dess olika former av
utbildningar med introduktionsprogram och nationella program komplicerade och svåra att förstå sig
på. Då den individuella vägledningen utgår från elevens behov kan en del elever också behöva fler
eller färre samtal än andra och samtalen kan behöva ske på olika sätt och/eller i olika former.

Skolan behöver utveckla ett samarbete med andra aktörer angående vägledning av elever med
funktionsvariationer, för att förbereda för ett liv som kanske inte tillhör den reguljära arbetsmarknaden
och som i stället behöver stöd i att hitta alternativa vägar att gå.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Skolan har under de två senaste åren gjort en tankevända kring introduktionseleverna. Dessa elever
prioriteras, i synnerhet under första halvan av hösten, för att snabbare kunna nå målet att bli behörig
till ett nationellt gymnasieprogram. Extra tider för grundskoleämnen läggs ut på schemat och dessa
tider läggs tidigt på förmiddagarna.

Skolans examensgrad minskade marginellt vid avslutningen av året, då två av eleverna på nationellt
program inte nådde en gymnasieexamen. Föregående år låg examensgraden på 100 procent. Dock
hade skolan inga avgångselever kvar inom introduktionsprogram vid avslutningen av läsåret, vilket
innebär att samtliga avgångselever nått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Föregående år
var flera elever fortfarande introduktionselever vid slutet av läsåret.

Lärarna har gjort framsteg inom ledning och stimulans, och har under läsåret i större utsträckning
använt sig av variation i undervisningen samt tydliggörande pedagogik för att på ett bättre sätt nå våra
elever. Detta syns bland annat på den fortsatt höga examensgraden samt den låga frekvens av
utredningar av särskilt stöd som behövt göras.

Det systematiska kvalitetsarbetet har förbättrats, både genom samarbete med Samverkan för Bästa
Skola, men även för att huvudman styrt upp med analysseminarium och SKA-samtal med högre
kontinuitet än tidigare. Även MUD-konferenserna är en del i detta arbete, då det varit ett systematiskt
sätt att följa upp skolans grupper och elever.

Flera av de mål som satts upp inom SBS har uppnåtts. Vid ett uppföljningsmöte tillsammans med
elever och Skolverkets representanter uppger eleverna att de ser en förändring och en positiv
utveckling av skolan. De ser att det finns ett annat tänk kring undervisning, i synnerhet kring
yrkesämnen ute i verkstäderna. De uppger vidare att de märker att lärarna försöker och lyckas med
att lyfta eleverna till att prestera bättre och bygga upp deras självförtroende. Ytterligare något som
eleverna berättar är att det händer bra saker på skolan och att den byggs ut och upp på ett positivt
sätt, både i verkstäderna och att det kommer fler elever. .

APL är ett område som behöver extra mycket fokus framöver. Skolan behöver hitta nya/fler strategier
kring både anskaffning av APL-platser och uppföljning av moment som utförs ute på APL-platserna.
Ett system för och förutsättning för kontinuerlig uppföljning på alla program behöver utarbetas, både
för att använda APL på ett mer effektivt sätt vid bedömning men även för att förebygga misslyckanden
för eleverna. Lärarna behöver snabbare identifiera om det finns risk för en elev att misslyckas på en
arbetsplats. Detta för att kunna placera om eleven snabbare om behov finns och för att skolan ska
kunna behålla ett gott samarbete med APL-platserna.

Ett fortsatt fokus på ledning och stimulans samt extra anpassningar behövs för att i ännu större
utsträckning kunna nå och hjälpa skolans elever att nå målen med deras utbildning. Detta är områden
som ständigt behöver aktualiseras och som kan utvecklas med fler metoder och tydliga strukturer.

Trivsel, nöjdhet, arbetsro är områden som går ihop och påverkar varandra. Eleverna har gett uttryck
för att de inte trivs så bra på skolan som de skulle kunna göra. Det är av vikt att lyssna på eleverna
om skolan har som mål att bli en skola som eleverna VILL komma till. Nöjdhet är också ett område
som går ihop med trivsel, men här är det också av vikt att jobba vidare med undervisningen för att
eleverna ska uppleva att de får den hjälp och det stöd de behöver för att lyckas med sin utbildning.

Orsaker till differensen mellan slutbetyg och nationella provresultat behöver analyseras vidare för att
hitta adekvata åtgärder i syfte att minska differensen. Ett sätt kan vara att bättre förbereda eleverna
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inför de nationella proven kommande läsår. Vikten av det nationella provet behöver även
kommuniceras till eleverna, utan att för den skull lägga för stor press på eleverna, i syfte att motivera
eleverna till att delta i högre utsträckning samt att behålla fokus genom alla provdelar.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Gävle och övriga skolor i Praktiska bedriver gymnasieutbildningar inom alla de 
nationella yrkesprogrammen samt gymnasieskolans introduktionsprogram.

Praktiska hade läsåret 2021/2022 35 skolor runt om i Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. 
Under läsåret 2021/2022 var det ca. 7200 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 Gävle

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 16 18 6

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 6 4 1

Barn- och fritidsprogrammet Pedagogisk och social 6 10 21

Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa 6 9 2

Vvs- och fastighetsprogrammet Vvs 13 13 5

Vvs- och fastighetsprogrammet Fastighet 4 8 0

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 3 0 0

Programinriktat val Barn- och fritidsprogrammet 3 0 0

Programinriktat val Vvs- och fastighetsprogrammet 3 1 0

Yrkesintroduktion Bygg och anläggning 0 1 1

Yrkesintroduktion Barn och fritid 1 0 0

Yrkesintroduktion Fastighet 9 0 0
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Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020 27% 20% 56%

2020/2021 24% 26% 54%

2021/2022 25% 33% 48%

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

Personal

Personalen består av yrkeslärare 2,2 BF; 3,0 BA samt 3,0 VF, varav två legitimerade och tre med
genomgången intern PIL-utbildning; lärare i gymnasiegemensamma ämnen 5,0, samtliga
legitimerade; elevhälsan: 1,0 specialpedagog, 0,4 skolsköterska samt 0,6 kurator; administratör 1,0;
SYV 0,4 samt rektor 1,0. Elevhälsans psykologiska kompetens finns centralt. Vidare tillkommer lärare
i studiehandledning på modersmålet på timbasis. Elevcoach 1,0.

Organisation och arbetsformer

I den fas skolan befunnit sig har rektor ej sett det vara behövligt med någon utsedd ledningsgrupp.
Avstämningar har skett regelbundet med administratören och aktuella frågor har kunnat behandlas på
morgonmötena där även vissa beslut fattats. Två förstelärare har funnits under läsåret. En lärare i
gymnasiegemensamma ämnen har utfört schemaarbetet.

Skolan har inför läsåret delats in i tre arbetslag som bygger på de olika yrkesutbildningarna. Till varje
arbetslag har en personal från elevhälsan sammankopplats, som varit med och drivit arbetsområden.
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