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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022
Ett läsår med utmaningar framförallt arbetsmiljömässigt både för personal och elever. Skolan har
byggt en restaurang som skulle stå klar i januari, men som drog ut på tiden ända in i juni. Det har
resulterat i att vi inte har haft någon matsal, utan har fått hantera matsituationen allt eftersom med
portionsförpackningar. Vi är trångbodda så eleverna åt i sina klassrum med personalen, vilket har
bidragit till mindre trivsel, sämre arbetsmiljö och sämre resultat i det sammanlagda värdet av att man
har en bra skola. Detta kan vi se i våra enkäter eleverna har gjort.

Skolan växer fortfarande där elevantalet har legat på ett snitt på 270 i elever detta läsår. Eleverna har
högre ingångsbetyg än tidigare år och det finns minst en behörig lärare på alla yrkesprogram. Detta
läsår har vi även fått in 7 nya i personalstyrkan som lyft kvaliteten under året.

Efter vår analys av kvaliteten våren 2021 beslutade vi på Praktiska i Halmstad att vi skulle satsa på
två stora fokusområden

· Betyg och bedömning 2.0
· Yrke och GG-samarbete

Året startade med en grundlig genomgång av vårt systematiska kvalitetsarbete via SIQ- Swedish
Institute for Quality. Vi fick goda resultat på allt som rör skola, och ett förbättringsområde i det som rör
systematik utanför skolan som vår APL, branschuppföljning, kommunresultat och att bättre synas och
höras i samhället där vi verkar. Det var starten för att vända blicken utåt. Specialpedagog har arbetat
med yrkeslärarna i en statsbidragsgivande modul  ”Specialpedagogik för lärande” där fokus har legat
ut mot APL.

Vi strukturerade läsåret i uppstarten med tydliga mallar som skulle vara levande under hela året i
uppföljningssyfte i 4 analysseminarier som 2 arbetslagsledare hade ansvaret för. Vi har haft 4
förstelärare kopplat till 4 olika områden; 2 som har drivit våra 2 fokusområden, en som drivit APL och
en som har arbetat mer regionalt med nya vårdprogrammet. Under läsåret har vi också haft två
arbetslagsledare (ALL) vars största uppgift varit att hålla ihop kollegiet i enkäter, analyser och
handlingsplaner. Onsdagar blev vår mötestid där vi alternerade APT/Fokusområde/ALL-tid. Förutom
den här mötestiden har vi även haft MUD1-möten (varje tisdag 14-17 där vi årskursvis arbetat med
elevernas måluppfyllelse kollegialt på gruppnivå). Vi har stämt av alla elever en gång i månaden.
Alltså “muddat” 8 gånger per årskurs.

Under läsåret har vi genomfört ett flertal aktiviteter som lett fram till en ökad måluppfyllelse för våra
elever. Skolan består av 34% introduktionselever, 52 IMY-elever och 34 IMV på alla våra 8 olika
program. Studieplaner, så kallade yrk-planer, beslutades och följdes upp kontinuerligt under läsåret,
vilket har gett resultat i introduktionselevernas måluppfyllelse. Många introduktionselever, främst IMY
men även IMV, har blivit antagna till nationella program under året. Även yrkesintroduktionselever har
kunnat starta på programinriktat val eller på ett nationellt program. De största framgångarna är allas
arbete med anpassningar och ett Elevhälsoteam som blivit mer enade under året.

Vi har också under vårterminen kontinuerligt varje fredag stämt av närvaron i så kallade
programmöten. Våra undervisningsutvärderingar och betygsprognoser har gjort att lärarna också
kontinuerligt följt upp och förändrat sin undervisning. Vi har på så sätt snabbare kunnat upptäcka
elevernas behov och organisera oss efter det. Insatser på gruppnivå har skett i religion och historia i
en avgångsklass, men även en mindre undervisningsgrupp skapades i vård och omsorg år ett under
en period. Specialpedagogen har arbetat mer på gruppnivå i att bredda undervisningen, vilket har

1 måluppfyllelsedokument, verktyg för proaktiv elevuppföljning
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hjälpt en hel del elever. Vi har haft som mål att använda Schoolsoft mer effektivt under året, dels i
Betyg och bedömningsarbetet där uppgifter har varit kopplade till bedömningsmatriser och tydligheten
för eleverna har hjälpt dem att se vad som förväntas av dem kontinuerligt under året och inte bara i
utvecklingssamtalen. Lärarna har också bättre satt de rutiner där de följer upp eleverna i Schoolsoft
om någon riskerar att inte nå målen. Det blir då en anmälan till rektor och en utredning startar.
Lärarna har också använt sig av Elevkorten i Schoolsoft för att dokumentera vilka insatser som gjorts.

Vi har ett bra fungerande klassråds- och elevrådsarbete där man under året har varit delaktig mer på
skolnivån i olika frågor. Enkäterna visar dock att vi behöver göra insatser på i studiero, trygghet och
ordningsregler till nästa läsår. Coronaåret 20/21 satte sina spår och det var en ganska rörig start
innan vi hade satt organisationen och kulturen igen.

Vår LoV-kartläggning  (LOV) genomfördes på höstterminen och analysen visade att vi behövde arbeta
med frågor som rör elevernas välbefinnande. Resultatet visar att man inte behandlar varandra så väl
och faller ofta för negativt grupptryck. Man hyser dock stor tilltro till personalen på skolan.
Elevenkäten visar också en hög måluppfyllelse i frågor som rör undervisningen, att få hjälp, extra
utmaningar och att lärarna är kunniga och varierar sin undervisning. Vi behöver dock arbeta med
helhetssynen i nöjdhet på skolan, studiemiljö, trivsel och att eleverna ska behandla varandra bättre.

Årets utmaning har legat på Vård-programmet med en stor årskurs ett med många introduktionselever
och språksvaga elever.. Ett stort ombyte av elever tre månader in på terminen gjorde att gruppen inte
satte sig förrän fram på vårterminen. Specialpedagog har arbetat med bättre struktur och
språkfrämjande arbetssätt under lektionerna, men även i en liten elevgrupp tillsammans med
socialpedagog och vårdlärare. Till nästa läsår ska ett språkfrämjande projekt sättas i hamn
tillsammans med Maria Bivesjö som är anställd centralt på AcadeMedia och driver en del kurser.

Satsningen på undervisning och utveckling av fysisk lärmiljö har lett till ett lyft resultatmässigt i
Naturkunskap och Ma1a1.
Alla insatser kollegialt som gjorts under året har lett till högre måluppfyllelse, främst har man tittat på
lektionens utförande och elevernas uppgifter. Specialpedagog har varit ute i klassrum och observerat
och gjort individuella handlingsplaner utifrån det och undervisningsenkäterna som gjorts. Detta har
stärkt lärarna i sin rätt att äga sitt klassrum.

Arbetet med APL har gett positiva resultat både i måluppfyllelse och i trivsel. Försteläraren har haft
fokus på kartläggning av programmen, analysera och göra handlingsplaner. Specialpedagog har drivit
ett arbete med yrkeslärarna i moduler från Skolverket som handlat om anpassningar ut på APL. Loop
Me-användandet har tagit fart under året och stärkt alla yrkeslärare kring APL. Här har man fått en
helt annan struktur kring trepartssamtal och riskanalyser. Vi ser också fler handledare som går
handledarutbildningen, vilket också förbättrar möjligheten till måluppfyllelse.

Betygen ser generellt bättre ut i år då fler når högre betyg och antalet F sjunker. En bidragande faktor
är ett bättre analysarbete, handlingsplaner och att man på en del program arbetat med målsamtal och
bedömningsstöd. Alla lärare arbetar i Google Classroom, vilket också gett eleverna en tydlig bild över
vad och hur de ska göra. Vi har även infört att alla lärare skall göra uppgifter i Schoolsoft för att sen
kontinuerligt bedöma dem där. Distansundervisningen som våra avgångselever haft periodvis visar att
resultatet på deras betygssnitt har minskat. Mycket räddades upp då vi införde påsklovsskola och en
uppläsningsvecka den sista veckan i juni. Vi brottas fortfarande med pull-out effekter på främst
vårdprogrammet där elever väljer att arbeta i stället för att gå i skolan.

Vi har i år fått tillskott i elevhälsan i form av två nya kollegor som arbetat hårt för elevernas trivsel,
framtidstro och trygghet. Vi har haft möte varje vecka och ofta hamnat på skol- och gruppnivå. Det här
året är också första året då elevhälsan blivit en del i hela skolan, återrapportering till lärare via
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elevkort i Schoolsoft och ett team som stöttat lärare i deras arena har svetsat samman oss. Detta ska
fortlöpa och spetsas nästa läsår.

Skolan präglas av en samarbetskultur, där lärarna bjuder in om man behöver ha tips, vilket även har
lett till att kollegorna varit ute och observerat i varandras klassrum. Vi har detta året arbetat mycket
med att samla in skolinformation vitt och brett för att sen analysera och förändra snabbt. Ett exempel
är MUD-tiderna som gett oss lägesinformation och rätt insatser i tid både på skol-, grupp- och
individnivå. Specialpedagog har arbetat i hela organisationen där det har behövts, men också haft en
del möten rörande konsten att undervisa brett. Det har lett till att våra anpassningar minskats och blivit
en del i en bred undervisning istället.

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

Vår kvalitetsmodell

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

Vår kvalitetsdefinition:

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

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

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

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

Våra framgångsfaktorer:

Uppdraget i fokus

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

Proaktiv uppföljning

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

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

Kollegial samverkan

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

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

Aktiv resursfördelning
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- 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. Vi har mötestid varje onsdag som i år har alternerat
mellan Förstelärarnas uppdrag i sina fokusområden och APT. Vi har även arbetat en hel eftermiddag i
veckan med MUD. Varje fredag har vi under vårterminen haft programmöte där mentorerna har tittat
på frånvaron och analyserat den. EHT- teamet har träffats en timme i veckan och bland annat följt upp
MUD.  Fyra gånger om året genomför rektor och personal analysseminarier där arbetet med att
utveckla verksamheten analyseras och bildar underlag till beslut om hur arbetet ska fortskrida. Dessa
seminarier leds av två arbetslagsledare. Eleverna görs delaktiga i arbetet genom att de flera gånger
om året får besvara olika enkäter om hur de ser på verksamheten. Resultaten av enkäterna
diskuteras sedan av Lärarkollegiet/ elevråd och klassråd.
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3. Resultatredovisning
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i
läroplanen och varje programs examensmål.

Kunskaper

Avgångselever

Vi har gått ner 7 procentenheter  vad gäller examensgrad från 2021.  En faktor är elever som inte
riktigt hinner klart med alla betyg för att nå examen och här främst pojkar på VVS-programmet och
Fordonsprogrammet. Främst handlar det om IM-elever som skrivits in nationellt i åk 2 eller 3 som har
en examensgrundande (Ma1a1 eller Eng5) kurs kvar, men även en hel del skoltrötta vi inte lyckades
hålla kvar som valde att arbeta i stället. Vi har även ytterligare tre elever med examen som faller
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utanför statistiken eftersom de är introduktionselever och har fyllt 20 innan de kunnat skrivas över till
ett nationellt program.

Genomsnittligt betygspoäng hamnar på 12.6 i år, vilket är en ökning  med 0.6 sen 2021. Här ökar
både pojkar och flickor, men flickorna har fortsatt högre betygssnitt. Coronapandemin under deras tre
år ligger som ett tungt täcke, rädsla för praktik, skola och färdighetsträning uteblev för att komma upp i
ännu bättre betyg under det året. Vi kan se en dipp i elevens kurser från år 2 som ändå genererar
examen, men sänker betygssnittet. Man behöver också ta hänsyn till att 30 elever av de 41 som tog
examen var IM-elever från start. Endast 25 elever av de 81 startade 2019 på ett nationellt program.

20 elever fick ett studiebevis och alla utom 1 elev var IM-elever när de startade 2019. 16 elever fick
ett gymnasieintyg och har fullföljt sina mål.

8



27% av eleverna på vårdprogrammet där pojkar sticker ut och 11% på byggprogrammet där flickorna
sticker ut, har grundläggande behörighet och 86% av eleverna har anställning efter gymnasiet.

Samtliga elever

Betygsfördelning
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Vi har ungefär samma siffror mellan år 2021 och 2022. Måluppfyllelsen har däremot ökat med minskat
antal F och fler som har fått C, B och A detta läsår, vilket kan förklaras med att ingångsvärdet är bättre
med fler nationellt antagna elever och färre introduktionselever. Flickorna har generellt högre betyg i
år än pojkarna, men pojkarna har fler C-A-betyg jämfört med 2021. Pojkarna har också lite fler
F-betyg än flickorna och de har minskat marginellt. Det är flickorna som står för den största
minskningen av F-betyg i år.

Resultat nationella prov
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Korrelationen mellan provbetyg och de nationella proven är ganska hög, fler elever får högre betyg än
vad det samlade provbetyget visar. Avvikelserna mellan de nationella provbetygen och kursbetygen
kommer att analyseras särskilt. Se nedan under rubriken “Betyg och bedömning”
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Elever på introduktionsprogram

Resultat för introduktionsprogram – läsåret 2021-2022

IMV har 29% F vilket är 5 % fler än förra året i gymnasiekurserna. En av anledningarna är
arbetsgivare som drar i eleverna redan sista året främst på vård- och omsorgsprogrammet. För ett
fåtal elever planerar vi för många gymnasiekurser, eftersom vi arbetar med att de här eleverna ska
följa programmet, vilket de inte mäktar med. Till nästa läsår behöver man stämma av
grundskolekurerna så att de prioriteras och att en del gymnasiekurser får skjutas framgent. Det är
ändå en ökning med 9% E från år 2021 till 2022.

IMY har 28% F vilket är liknande från förra året, men en ökning med 2% i antalet E än året innan. De
28% F behöver vi titta och planera mer strukturerat med att följa upp under terminernas gång en gång
i månaden. De här eleverna har liknande schema som de nationella eleverna vilket gör att vissa
elever inte hänger med i gymnasiekurserna. MUD kommer att göra att vi får bättre koll från start och
kan ändra de här elevernas studieplaner snabbare och tätare.
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I år har Hantverksprogrammets- och Vårdprogrammet IMV stuckit ut då det rör sig om två elever på
vardera program som inte haft den närvaron de skulle ha haft för att klara kurserna. Alla eleverna har
haft ett åtgärdsprogram och ska följas upp direkt inför deras år 3 så att man kan reparera först innan
man startar nya kurser.

Vårdprogrammets IMY sticker ut i en ökning av antalet F, där eleverna i årskurs tre hellre har arbetat
istället för att vara i skolan främst pojkarna. På byggprogrammet är det främst en elev i årskurs tre
som har arbetat mycket med sin engelska och fått välja bort en del gymnasiekurser i slutet av året.

Andelen elever som skrivits in på ett högre programval

IMY > Nationellt program 24

IMV> Nationellt program 17

IMY > IMV 8

Status på introduktionselever aug 2021  

IMY 52

IMV 34

Status på introduktionselever juni 2022  

IMY 28

IMV 25
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Elever från IMV/IMY till Nationella program som är över 20år
som inte syns i statistiken 3

Förra läsåret gick 16 elever från IMY till ett nationellt program och i år gick 24 elever samma väg. IMV

eleverna som gick till nationellt program läsår 20/21  var 30 elever och 21/22 var det 17 elever.  Under

läsåret 20/21 var det 15 IMY-elever som gick till IMV varav detta läsåret är det 8. Vi startar med 52

IMY varav det bara är 28 kvar i juni och 34 IMV elever blir 25 IMV elever i juni.

Normer och värden
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I vår elevenkät  ser vi att trygghet, trivsel och hur eleverna behandlar varandra har sjunkit 21/22.
Orsakerna kan vara flera, men mest troligt är det att vi levt i en byggarbetsplats under större delen av
året. En annan aspekt är coronapandemi 20/21 som har gjort att det tagit längre tid att arbeta in
kulturen igen. Värdegrunden som ett fokusområde fanns inte i år och det behöver vi ta tillbaka till
nästa läsår.  LoV-enkäten visar ett mer positivt resultat då den gjordes tidigare och innan skolan
förvandlades till en byggarbetsplats.

Elevernas resultat har gått ner vad gäller både arbetsro och studiemiljö från 20/21. Uppstarten var
ganska stökig och LoV-enkäten gjordes under höstterminen där organisationen från ett coronaår inte
satte sig så snabbt som vi önskade. Vi har även kunnat urskilja att det är specifikt på vårdprogrammet
årskurs 1 det försämrade resultatet finns och här har vi arbetat mycket under vårterminen. Även här
spelar det en roll att eleverna inte har haft en matsal att gå till och att själva matsituationen innan
matlådor inte var optimal. Vår matleverantör visste att vi skulle avsluta avtalet i december och på
grund av det sjönk kvaliteten och samarbetsviljan.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Undervisande lärare har fått tid att planera sin undervisning både vid läsårsslut och läsårsstart samt
schemalagd planeringstid och APL-tid för yrkeslärarna. Undervisningstiden fördelas ganska jämt
kontra poäng i kurserna. Däremot har vi lagt lite fler timmar på matematik, engelska och svenska
elevernas första år. Idrotten är förlagd på två år med en mindre del i årskurs ett och en större del i
årskurs 2. Alla 50-poängskurser är förlagda över hela året för att förbättra möjligheterna till
måluppfyllelse i de kurserna. Eleverna har yrkesdagar och gymnasiegemensamma dagar i ganska
stor utsträckning. I matematik/svenska/engelska har vi en grupp som läser på grundskolenivå och en
grupp som läser på gymnasienivå för att hålla nere elevantalet. I år har vi dock haft fler som läst
gymnasieengelska så en av grundskolegrupperna har försvunnit. Gruppstorlekarna har under året
varit förhållandevis små med ca 15 elever i varje grupp i åk 1.

Målet är att skolans elever ska börja tidigast 8.15 och sluta senast 15.00. Eleverna har också minst 10
minuters rast mellan lektioner samt 40 minuters lunchrast.

Skolveckan är för eleverna uppdelad i GG-dagar och yrkesdagar i syfte att skapa en mer förutsägbar
arbetsdag för eleverna. På vilka schemapositioner eleverna har GG-ämnena varierar. Vi försöker följa
ramen år efter år, där ettorna oftast har GG-kurser mån-ons och sina yrken onsdag-fredag. Tidigare år
har schemat utgått ifrån samma fasta timmar på schema där alla elever har haft lektioner och rast
samtidigt. Detta har vi gått ifrån det här läsåret mest för att det blir för trångt i korridorerna. Vi har även
en förändring i att vi nu är inne på andra året med fyra grupper i våra GG-kurser, vilket också ställer
krav på ett bra schema. Undervisningen har också diskuterats i MUD en gång i veckan där lärarna,
EHT och rektor arbetar kollegialt med förbättringar. Här har man också kunnat ta emot anmälningar till
rektor som gått direkt till elevhälsoteamet.

Elevhälsoteamet träffas en förmiddag per vecka och diskuterar bland annat de inkomna anmälningar
och vad som kommit fram på MUD. Beroende av inringad problematik fördelas anmälningarna till
respektive kompetens inom EHT. Mycket har handlat om att arbeta på gruppnivå i olika klasser för att
hitta nycklar till måluppfyllelse. Specialpedagog har arbetat mycket med kollegiet i att bredda
undervisningsbasen så att alla  gynnas och anpassningar byggs in. Under verksamhetsåret har
kollegiet arbetat för att förtydliga återkoppling som skett i Schoolsoft.

Under året har vi arbetat mycket på gruppnivå utifrån analyser i alla våra enkäter, vilket har lett till en
del förändringar i undervisningen med hjälp av specialpedagogiska insatser där det har behövts.
Under året har vi gjort olika nedslag för att tidigare få syn på om det finns behov som vi behöver
tillgodose för att eleverna lättare ska nå sina mål. Exempel på det är att vi har följt upp eleverna en
gång i månaden via MUD (måluppfyllelsedokument). Handlingsplaner har gjort att vi omorganiserat
efter hand där det flaggats för att eleverna inte når målen. Insatser under året har varit extra resurs,
specialpedagogernas observationer, skolledningens arbete med lärarna med olika uppsatta mål, extra
tid som lagts ut, dubbelbemanning i vissa kurser, påsklovsskola och två uppläsningsveckor, en i varje
termisslut. Betyg och bedömning som varit ett fokusområde har stärkt alla lärares arbete i Schoolsoft
med uppgifter kopplat till måluppfyllelse över hela läsåret. Eleverna och vårdnadshavare har kunnat
följa elevernas resultat över tid. Specialpedagogen har arbetat med gemensamma rutiner bland
lärarna och stöttat i hur man kan designa en lektion. Man har även hjälpt varandra med uppgifter och
förtydligat dem enligt en mall specialpedagogen tagit fram. Det har lett till att måluppfyllelsen har ökat,
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inte bara färresatta F utan också en större andel C-A. Det har även lett till att eleverna inte har behövt
så mycket stöd i uppgifter eftersom de blir tydliga.

Lärarna har haft handledning av specialpedagog på både individ- och gruppnivå. Olika förebyggande
och främjande riktade insatser har genomförts av specialpedagog på Vård- och omsorgsprogrammet.

Ett av våra fokusområden handlar om att samarbeta mellan gymnasiegemensamma ämnen och
yrkesämnen. Varje yrkeslärare har en GG-lärare som de har planerat ett projekt tillsammans med.
Samarbetet har lett till att lärarna kunnat se elevernas kunskaper i många olika situationer.

Genom LOV-enkäten, samt NKI-enkät får rektor information om hur värdegrundsarbetet
implementeras i undervisningen. Även UU (undervisningsutvärderingar) och kursutvärderingar ger
rektor information om hur eleverna upplever sin undervisning. Arbetslagsledarna har under ett
analysmöte arbetat med lärarna och deras UU för att skapa sina egna handlingsplaner till förbättring.

Utvärdering av undervisningen
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Baserat på resultaten från elevenkäten och UU bedriver lärarna överlag en strukturerad och
målinriktad undervisning. I de fall där elever angett låga siffror har åtgärdande och förebyggande
insatser satts in. Under ht21 gjordes en riktad insats mot vård- och omsorgsprogrammet med fokus
på att strukturera upp undervisningen och handleda lärarna i didaktiska frågor. Lärarna uppger att det
gav resultat och att de 6 av 24 elever som riskerade F under hösten alla avslutade sina kurser med
minst E. Lärarna uppskattade de handfasta råden och förslag på extra anpassningar. Lärarna fick
också en föreläsning kring hur man kan arbeta språkfrämjande. I januari anställdes en svenska som
andraspråkslärare som arbetat extra med 12 av eleverna. Tillsammans med yrkeslärarna arbetade
också specialpedagog med gruppen i åk 1 i syfte att stärka sammanhållningen och minska negativa
gruppmekanismer. Även detta upplevs ha gett resultat.

Arbetet med extra anpassningar har överlag fungerat bra. De flesta lärare är väl bekanta med hur
undervisningen kan och bör anpassas efter elevers behov. I andra fall har specialpedagogen hjälpt till
att framförallt strukturera classroom, stöttat i klassrummet och anpassat uppgifter. Utifrån de
pedagogiska utredningar som genomförts har undervisande lärare fått tips på anpassningar på grupp-
och individnivå och ledningen har fått förslag på anpassningar på organisationsnivå.

Studieron har varierat mellan olika grupper och i de fall, tex hantverksprogrammet, där studieron har
varit kraftigt påverkad har insatser som att dela gruppen i valda inriktningar redan under vårterminen
gjorts.

Eleverna upplever att de i större grad kan påverka sin undervisning, vilket vi tror beror på
specialpedagogens insatser i att bredda undervisningen och att arbeta med alla fem sinnena vid
planering av lektioner. Att nästan alla lärare arbetar på samma sätt i Classroom + Schoolsoft vad
gäller uppgifter och bedömning har också elevernas resultat på både om de får information kring
bedömning och om de vet hur det går i kursen ökat. Det området som minskat i våra utvärderingar är
arbetsmiljö och studiero. Eleverna själva säger att det är rörigt nu när de äter i sina klassrum och att
det inte blir någon skillnad på lektion och rast. De anser också att lärarna ska bestämma mer och att
de vill få konsekvenser. I just en klass där det varit påtagligt sämre studiero finns många språksvaga
elever som inte har det svenska språket när det kommer till de texter de ska ta sig igenom. Lärarna
har lurats lite över att de pratat så bra svenska. En svenska som andraspråkslärare anställdes i
januari och språkutredningar gjordes och lärarna fick språkstödjande tips som bildstöd/dela upp ord/ta
hjälp av modersmålet mm. Det gjorde att klassen lyftes i mitten av vårterminen och studieron ökade.
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Slutsatser

Kollegiet behöver fortsatt stöd i arbetet med att bredda undervisningen och att skapa tillgängliga
lärmiljöer som tar hänsyn till elevers olika behov av stöd. Ett arbete med hela skolan kring
språkfrämjande arbetssätt kommer att inledas till hösten. MUD;en har gett oss kollegiala samtal på
gruppnivå för att ta stöd och hjälp av varandra i hur man kan bredda undervisningen. Organisationen
kring anmälningar till rektor och pedagogiska utredningar fungerar förhållandevis bra och till
nästkommande verksamhetsår kommer MUD;en ledas av en förstelärare, vilket kommer att bidra till
ökad samverkan mellan EHT och mentorer/lärare.
Vi kommer således att vara mer uppmärksam på arbetsmiljön och studieron från start och arbeta
främjande redan då med de verktyg vi lärt oss av under vårterminen 2022. Det är också viktigt att
bibehålla en föränderlig organisation som sätter in insatser där det behövs snabbt.

Specialpedagog kommer att ha mer av sin tjänst som specialpedagog för att fortsättningsvis kunna
stötta lärarna på gruppnivå och leda det språkfrämjande arbetet på plats.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Skolan har 33% elever på introduktionsprogrammen där målet ser olika ut beroende både på program
och individ. IMV följer det nationella programmet förutom i det grundskoleämne eleven saknar. Där
finns en grundskolekurs eleven går. På IMY-programmet som är riktat direkt mot yrket kan man gå två
vägar. Dels mot nationell behörighet och dels mot anställningsbarhet. Vi arbetar också med ett
yrkespaket främst i vård-och omsorg där de riktas mot att bli vårdbiträde. Eleverna startar
höstterminen med att göra en individuell studieplan i samråd med mentor och vårdnadshavare där det
beslutas vilka kurser eleven ska läsa och vilket upplägg som ska gälla. Den här Yrk-planen följs upp
två gånger per termin eller fler beroende på elevens behov. Introduktionseleverna är integrerade i den
ordinarie undervisningen och följer sin yrkesklass. IMA är ett program vi arbetat med under två år och
här har 6 elever varit inskrivna. Eleverna här har hoppat av sin yrkesintroduktion och valt att satsa på
sina grundskoleämnen, eftersom de inte riktigt vetat vilket program de ville söka till. Alla
introduktionselever har individanpassad praktik i olika omfattning.
Eleverna gör också alla enkäter och ingår i MUD, för att snabbare fånga behoven och öka
måluppfyllelsen. Undervisande lärare arbetar i Classroom vilket underlättar för både elev och
resurspedagog att stötta om eleverna behöver extra tid hos specialpedagog. Lärarna kopplar också
uppgifter i Schoolsoft som blir bedömda kontinuerligt och det blir även lättöverskådligt för både elev
och personal som arbetar med eleven vad hen har kvar eller vad som är bedömt.

Utvärdering av introduktionsprogram

Strukturen för IM-elever gör att måluppfyllelsen är hög, då många går vidare till andra program. I
höstas startade vi läsåret med 52 IMY-elever som i juni bara var 32. Bland de 20 eleverna som är kvar
har nästan alla jobbat upp betyg till att kunna bli behöriga inom nästa år och 8 av dem har blivit
behöriga till IMV. De få elever som går mot anställningsbarhet har mycket APL och har stor chans att
bli anställda efter avslutat program. Av 34 IMV-elever har vi 17 kvar inför start nästa läsår där vi oftast
ser att engelskan är på en för låg nivå och att eleverna behöver ha ett år engelska till för att kunna bli
behöriga. Uppstartssamtalet med elev, vårdnadshavare och mentor ger eleverna ett tydligt mål. Här
visas också filmer på olika språk så att man ska förstå skillnaden på de olika programmen. Tät
uppföljning mellan utvecklingssamtalen sker för att revidera planen om så behövs. Eleverna stöttas
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oftare än andra elever hos specialpedagog så att de kan nå målen snabbare. Specialpedagogen är
kopplade till undervisande lärare och en dialog förs mellan dem om vad eleven ska fokusera på.
Transparens, struktur och dokumentationskrav från alla undervisande lärare gör att måluppfyllelsen
ökar.

Slutsatser

Vi kommer att fortsätta arbeta med kartläggningen av eleverna och även behålla strukturen med
specialpedagogtimmar på schemat, men även koppla in andra professioner utifrån vår MUD.
Biträdande rektor kommer att ha månadsuppföljningar med mentorer och elevernas YRK-planer så att
åtgärder kan bli mer skyndsamma, framförallt schematekniskt. Med fortsatt MUD;ande kommer även
de här eleverna att få en tätare uppföljning med snabba anpassningar. Specialpedagogerna kommer
att bli mer involverade i framförallt elevernas planer och uppföljningar för att bättre stötta mot behov.
Studie- och yrkesvägledaren kommer också få en större roll kring de här eleverna och deras
vårdnadshavare så att man ser målet tydligare. Vi kommer att införa månadsuppföljning istället för
rapport två gånger per termin och detta ska redovisas till biträdande rektor och delges elevhälsan för
att fånga upp elever tidigare.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

För att säkerställa en likvärdig och transparent bedömning som var förankrad hos såväl personal som
elev, EHT, skolledning och vårdnadshavare fortsatte vi att ha “betyg och bedömning” som
utvecklingsfokus ytterligare ett läsår. Det var och är fortfarande ett stort, svårt och viktigt arbete att
förankra ett likvärdigt och rättssäkert bedömningssystem som är genomtänkt och tryggt för samtliga
inblandade. Vi behövde, och för den delen behöver fortfarande öka vår måluppfyllelse och såg ett
ypperligt tillfälle att i samband med genomförandet av det nya MUD även implementera ett
transparent och likvärdigt bedömningssystem. 

Vi har systematiskt arbetat med att hjälpa varandra att förstå och lösa de problemområden som
uppstått inom utvecklingsområdet och genom ett kollegialt lärande har detta byggt på en större tillit till
varandras styrkor och svagheter.  Vår förhoppning var att detta i sin tur skulle leda till att vi i högre
utsträckning kunde samarbeta proaktivt med eleven i centrum på ett så brett plan som möjligt med
GG, Yrke och APL, vilket har visat sig vara mycket givande. Parallellt med detta fokusområde har vi
haft ett fokusområde med det kollegiala samarbetet GG-Yrke, vilket har gjort att vi kunnat baka ihop
dessa två till separata, men samtidigt integrerade utvecklingsområde för hela kollegiet att känna sig
delaktiga i. 

En av framgångsfaktorerna var att vi gemensamt hade en planeringsdag av fokusområdet vid
uppstartsdagarna där vi kollegialt fastställde vad vi skulle arbeta med, hur vi skulle göra det och vad vi
krävde av varandra för att det skulle fungera. Därefter har vi genomfört aktiviteter efter hand som har
kommit upp som önskemål vid avstämnings-/utvärderingsmöten. Exempel är: Temadagar både för
personal och för elever, studiedagar med avsatt tid för att kunna genomföra det rent fysiska
bedömningsarbetet i matriserna, kollegialt lärande med att våga fråga och hjälpas åt, skapat
uppstyrda examensmålstider med instruktioner om vad mentorerna ska göra med eleverna kring
betyg och bedömning, introducerat hur man kan arbeta med självbedömning samt att låta eleven hålla
i sitt eget utvecklingssamtal.

Nationella prov och kursbetyg

De nationella proven genomfördes med alla elever som läser de kurserna. Skolan har anpassat i de
fall det behövdes anpassning. Anpassningarna har varit samtal 20 minuter innan provtillfället,
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en-till-en, mindre grupper, uppläsningsstöd mm. Vi vet att de nationella proven är ett stressmoment för
flertalet av våra elever och att de inte förmår att visa sina kunskaper i de här situationerna. Många
lärare har involverats vid provtillfället för att underlätta trycket, men vi ser ändå att elevernas
vårdnadshavare sjukskriver dem på vissa delar. Många av eleverna har diagnoser eller är IM-elever
och i undervisningen kan detta tas hänsyn till i större grad än på ett nationellt prov. På
vårdprogrammet har vi 100% i svesve01 beror på att det bara är en elev som läser svesve01 och
resterande läser svasva01. Matematikgrupperna är programvisa, vilket har inneburit mindre klasser i
till exempel byggprogrammet och en större klass på El och på Fordonsprogrammet. Vid provtillfället
blandades eleverna och hamnade i helt andra konstellationer vilket också ledde till osäkerhet. Något
vi tar med oss till detta året.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Utvärdering och analys efter den andra Undervisningsutvärderingen (UU) visade på att vi nått vårt mål
att samtliga 8 frågor skulle ligga över 80% gröna och framförallt att eleverna anser att vi blivit tydligare
med att kommunicera betyg och bedömning med dem. Detta var naturligtvis en mätbar
framgångsfaktor i sig men en av de viktigaste vinsterna för såväl elever som pedagoger var ändå att
känslan av tydlighet, transparens och kontroll har blivit mycket starkare.

Då vi utvärderade årets utvecklingsarbete (fokus) om Betyg och bedömning sa kollegiet följande om
fokusområdet och framtiden:

● Eleverna vet mer om sin bedömning.
● Resultaten på UU har ökat vilket är roligt och visar att vi kämpat.
● Vi har kommit långt, men inte lyckats fånga alla.
● Många elever går själva in i sina matriser.
● Bra att examensmåltiden styrdes upp mot betyg och bedömning.
● Mycket positivt med tid till att boxa ut och uppdatera Schoolsoft.
● Ingen aktivitet var viktigare. Framgången beror på samstämmigheten och att vi använt

samma tillvägagångssätt.
● Fokussamarbetet “Yrke-GG” har också bidragit till en bredare förståelse för olika

kunskapskrav.
● Studiedagar och tid avsatt för BoB-arbetet har gjort genomförandet möjligt och därför fått som

följd att eleverna blivit aktiva.
● Examensmåltiden med Betyg och Bedömning gav direkta och riktade resultat.
● Kollegialt lärande med sambedömning och diskussion berikade.
● Att aktivt hålla sina egna utvecklingssamtal fick positiv respons från de flesta, medan en av

utvärderingsgrupperna tyckte tvärt om.
● Att få en mall (lathund) för att gå igenom med eleverna under examensmåltiden sågs som

mycket tryggt och positivt.
● Temadagen var bra men kanske ska ligga lite senare in i terminen.

Nationella prov och kursbetyg
Vi vet att de nationella proven är ett stressmoment för flertalet av våra elever som kommer från ett
misslyckande på de här proven i årskurs nio. Flertalet är IM-elever som gör proven i de kurser de har
grundskolebetyg i. Eleverna i år har lämnat blanka papper och lämnat salarna trots försök att få dem
att fortsätta och en del är sjukskrivna på vissa delar av sina vårdnadshavare för att inte utsättas för
proven. Eleverna har dock visat sina kunskaper i undervisningen och har inte mycket frånvaro där.
Lärarna arbetar med en tillåtande klassrumsmiljö och många förmågor visas genom andra sätt än
prov. Eleverna är inte vana vid den här sortens prov vilket gör att de heller inte förmår sig att fullfölja.
Undervisningens design i matematik bygger på att samarbeta problemlösande till stor del, vilket då
inte det nationella provets alla delar gör. Här kan man också se högre resultat på det nationella
provens muntliga delar. Många av eleverna läser om årskurs nios ämne och läser sen
gymnasiekurserna i år 2 och 3. De här eleverna är om mer obekväma i provsituationer.
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Slutsatser

Det viktiga inför kommande läsår är att vi inte tappar det vi har byggt upp när detta inte längre är ett
fokusområde. Nya fokusområden kommer ju ta den avsatta tiden för utvecklingsarbete, vilket gör att
det finns en risk att piskan kring genomförandet och uppdateringen kan göra att arbetet skjuts upp.
Samma gäller de som kommer nya och behöver få all kunskap om bedömningsarbetet så att de inte
halkar efter när vi inte längre har det i fokus. Några få lärare valde att inte genomföra det vi hade
kommit överens om i classroom-schoolsoft-arbetet och dessa måste få möjlighet och hjälp att bryta
ner sina invanda mönster till att fungera i samma system som resten av kollegiet arbetar med. Annars
försvinner dynamiken i att kollegiet är samstämmigt och alltid hänvisar till “gemensamma” strukturer i
det viktiga betyg- och bedömningsarbetet.

● Fortsätt med krav på att jobba med bedömning i Schoolsoft.
● Behålla uppstyrda examensmåltider, självbedömning och att hålla sitt eget utvecklingssamtal.
● Fortsätt med studiedagar för att ge tid åt bedömning och kollegialt lärande.
● Påminna varandra om “Classroom-Schoolsoft-systemet” så att vi bibehåller samma struktur

och bedömning som detta läsår.
● Fortsätta ämnesövergripande så att vi har insyn, bollplank och gemensamma

bedömningsreferenser.
● Tidigare följa upp  de lärare som inte fyllt i Schoolsoft inför utvecklingssamtalen.
● Inför utvecklingssamtal: Kan vi köra Mud och betygsprognos som speed-dating?
● Önskan om att ha utvecklingssamtalsdagar.
● Gemensam diskussion vid läsårsstart om begreppen och värdeorden inom BoB så att vi gör

samma och säger samma.
● Låta eleverna själva försöka tolka kunskapskraven och själva översätta vad de behöver göra.

Nationella prov och kursbetyg
Slutsatserna vi drar är att vi behöver göra eleverna mer bekväma i provsituationer och bygga upp ett
självförtroende i att de kan klara av dem. Vi behöver arbeta med vårdnadshavare och elev kring
vikten av att göra alla delarna, samtidigt som vi måste avdramatisera provtillfällena. Vi behöver se till
att eleverna blir trygga i sådana provsituationer genom att föra enskilda samtal med dem långt före
proven kommer och redan i undervisningen arbeta i provsituationer.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolsköterska 

Den medicinska kompetensen finns i form av en skolsköterska på 60% samt skolläkare som vid
behov kan kopplas in via telefon eller bokas till skolan för fysisk elevkontakt eller för information till
elever och personal. Sjuksköterskan arbetar förebyggande och främjande dagligen i hälsosamtal
med ettorna eller i elevsamtal men även genom bland annat hörselkontroller, vaccinationer,
screeningar för hälsoundersökningar, remisser till sjukvården då det behövs mm. Hon arbetar även
med elevärenden via anmälan till rektor. Arbetet sker fortlöpande under året. Syftet med
hälsosamtalen är att få en bild av hur eleverna mår och trivs samt att fånga upp elever tidigt som
kan vara i behov av stöd och hjälp i skolan. Vid övrig tid är dörren öppen för spontana besök som
kan innebära bland annat frågor eller medicinsk hjälp. Samverkan i den medicinska kompetensen
sker fortlöpande genom specifika möten för skolsköterskor. 

Kurator 

Skolkuratorn avslutade sin tjänstgöring i september 2021 och därefter har skolsköterska haft den
tjänsten på 30 %. Skolkuratorn har haft i uppdrag att stötta elever som har olika problem i skolan,

23



hemmet eller med andra psykosociala frågor. Skolkurator har även, när behov funnits, haft en dialog
med vårdnadshavare. Skolkurator har vidare, utifrån problemområde, hjälpt elever etablera
kontakter utanför skolan. Exempel på kontakter är socialtjänst, sjukvård och BUP. 

Specialpedagog 

I verksamheten fanns under höstterminen 2021 en ämneslärare med specialpedagogisk kompetens
på 60% av en heltidstjänst. Denne har under läsåret studerat till speciallärare i språk,- läs,- och
skrivundervisning terminerna 4 och 5 av 6. 

Specialpedagogen har främst arbetat handledande gentemot undervisande lärare i syfte att
implementera specialpedagogiska synsätt och verktyg i verksamheten. Syftet har genomgående
varit att öka elevernas måluppfyllelse samt närvaro. Undervisande lärare/mentorer har bland annat
fått hjälp, efter kartläggning av utvecklingsbehov, med att strukturera lektioner och uppgifter;
tydliggöra digitala verktyg (classroom och schoolsoft) samt öka kunskapen om neuropsykiatriska
svårigheter, dyslexi samt socioemotionella svårigheter. 

Efter inkomna anmälningar till rektor och /eller MUD-genomgång har pedagogiska kartläggningar
genomförts i samråd med elever, vårdnadshavare samt mentorer. Specialpedagog har skrivit
åtgärdsprogram där behov av särskilt stöd har funnits, eller bistått undervisande lärare med verktyg
för att anpassa undervisningen efter elevernas behov. I enstaka fall har specialpedagog ansvarat för
enskild undervisning där behovet av särskilt stöd för att nå målen varit omfattande. Vidare har
specialpedagog genomfört språkscreeningar på grupp, - och individnivå för elever i språklig
sårbarhet i syfte att dels stödja lärare i utformningen av språkstödjande undervisning samt för
eventuellt vidare remiss till logopedmottagning och dyslexiutredning. 

Specialpedagog har stöttat lärare genom tvålärarsystem framförallt i psykologi, religionskunskap
och historia där behovet av stöd har varit stort på grund av stora undervisningsgrupper. Lärarna har
fått stöttning direkt i undervisningssituationen samt genom handledande samtal och stöd i
uppgiftskonstruktion, lektionsstruktur, förhållningssätt till elever i behov av stöd sam´t
språkstödjande undervisning. 

Under läsåret har samarbete ingåtts med förstelärare inom APL där samtliga yrkeslärare, förutom
vård- och omsorgslärare, genomfört Skolverkets utbildningsinsats “Specialpedagogik för lärande”
och specialpedagog har parallellt med den utbildningsinsatsen gått Skolverkets handledarutbildning
via Uppsala Universitet. 

Studie- och yrkesvägledare 

Studie-och yrkesvägledaren har arbetat med elever på gruppnivå, men även individuellt, kring
framtid, mål och kunskap om alternativa studievägar. Hon har arbetat med lärare och mentorer för
att utveckla deras kunskap kring möjligheter och alternativ inför framtiden med målet att flera i
organisationen ska ha kunskap för att stötta sina elever i val, individuella studieplaner och
individuella val. Hon har rollen i elevhälsoteamet som den som har framtidsfokus vid elevärende
samt ger kollegor större kunskap inom området. Samtal har också skett i alla klasser kring framtid,
inför valet i årskurs ett, av inriktning och grundläggande högskolestudier. 

Socialpedagog 

Socialpedagogen har gett stöd till elever, vårdnadshavare och lärare i sociala frågor där
socialpedagog arbetar förebyggande och främjande. En annan del i arbetsuppgifterna bestod i att
tillsammans med skolans övriga personal ansvara för skolans trygghetsarbete genom att anordna
sociala aktiviteter som tex rastaktiviteter och andra gruppstärkande aktiviteter. Socialpedagog har
också arbetat i klassrummen och med mindre grupper elever i syfte att stärka sammanhållning och
öka tryggheten på skolan. Det närvarofrämjande arbetet styrs genom MUD och processen har skett
i första hand på gruppnivå för att vid behov gå ner på individnivå. Detta arbete har skett tillsammans
med mentorer. 
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Organisationen i övrigt

Skolpsykolog har ej varit involverad mer än i ett fåtal elevärende. Skolläkare har varit delaktig i
elevhälsans arbete på elevnivå genom skolläkarmottagning samt i viss mån handledande i
skolsköterskans arbete. 

I verksamheten finns ett strävandemål att systematisera det främjande och förebyggande arbetet
mer. I det främjande arbetet är ett viktigt förhållningssätt att det är i undervisningsmiljön eller i övrig
skolmiljö som svårigheter kan uppstå och att det därför är undervisningsmiljön som behöver
anpassas efter elevens behov och styrkor. För att främja en god arbetsmiljö strävar vi därför efter att
studiemiljöerna så långt det går ska vara flexibla och att anpassningar ska vara tillgängliga för alla.
Sådana anpassningar kan till exempel vara tekniska verktyg som OribiSpeak, talsyntes och
StavaRex, eller hörlurar, sensoriska hjälpmedel och tillgång till avskildhet. 

Ytterligare en viktig aspekt för att främja trygghet och arbetsro är att mentorer och undervisande
lärare skapar goda relationer med eleverna samt stöttar eleverna i att skapa goda relationer med
varandra. Arbetet med detta har inte varit explicit prioriterat, men behovet har upptäckts och
analyserats och elevhälsoteamet har diskuterat möjliga vägar för att arbeta vidare med att utveckla
kollegiets relationskompetens. 

I det systematiska arbetet med att öka tryggheten i verksamheten genomförs arbete på främjande,
förebyggande och åtgärdande nivåer såväl som på organisations-, grupp- och individnivå.
LOV-enkäten ger elevhälsan indikatorer på hur väl elever känner sig trygga i olika fysiska, psykiska
och sociala miljöer. Eleverna får svara på frågor kring likabehandling och värdegrund i skolförlagda
miljöer, arbetsplatsförlagda miljöer samt vägen till och från skolan eller det arbetsplatsförlagda
lärandet. Svaren från LoV-enkäterna analyseras i analysseminarium och skapar förutsättningar för
förebyggande arbete inför nästkommande läsår. 

Vidare arbetar vi med öppna dörrar för att alltid vara tillgängliga för eleverna. Personal ska röra sig i
korridorerna och vara närvarande på raster. Dessutom har alla lärare varit tillsammans med
eleverna då de har ätit i sina klassrum under året.

I arbetet med att utveckla kollegiets vägledande kompetens har studie- och yrkesvägledare
ansvarat för att presentera hur vid vägledning kan gå till och vilken kunskap om t.ex. meritpoäng
och olika studievägar efter avslutad gymnasieutbildning. 

EHT har varit delaktiga i att analysera LOV-enkäten utifrån respektive professionskompetens och
utifrån analysen föreslagit åtgärder på individ,- grupp,- och organisationsnivå. Ett exempel på åtgärd
har varit riktad insats under VT22 i VO21 där behovet av stöd framkommit. 

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Läsåret som varit har varit utmanande för elevhälsoteamet. Inte minst utifrån vår matsituation under
vårterminen.

Samverkan mellan olika kompetenser i elevhälsan fungerar väl under mötestiderna, men som följd
av olika deltidstjänster har samarbete och samverkan under resterande arbetsvecka försvårats.

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

På organisationsnivå har hela skolan fräschats upp och otrygga platser, såsom utanför matsalen,
uppehållsytor och entrén har setts över.

I enkätsvar framkom att för många elever är trygghet starkt kopplat med förutsägbarhet och tydlighet
vilket tydligt för samman kunskaper och värden. Skyltning i korridorer och tydliga schema har
utvecklats under året.  Värdegrundsarbetet bör därför vara en stor och integrerad del i skolans
vidare didaktiska och pedagogiska utveckling.

Det främjande och förebyggande arbetet har förbättrats, dels tack vare en mer uppstyrd
mötesagenda och dels tack vare två nya tjänster i teamet under detta året. Det är även en
utmaning med en ny grupp som har stora ambitioner. Vi ser samma sak men har en bit kvar för att
hitta ett systematiskt arbetssätt och att följa upp kvalitetsrapporter kontinuerligt. 

Insatser utifrån pedagogiska kartläggningar har främst riktats mot program- eller gruppnivå.

Rutinerna kring måluppfyllelsedokumentet (MUD) har samlat oss som skola och vi har kommit en
bra bit på väg i att elevhälsan är alla på skolan och inte bara en grupp personer.

Närvaro
Närvaron hos eleverna är ganska oförändrad. Covid19 finns fortfarande och restriktionerna följs,
vilket har medfört att fler anmälda frånvarotimmar finns än normalt.

Slutsatser

Elevhälsoarbetet på skolan har många styrkor. En stor styrka är att personalen är duktiga på att se
eleven och de flesta är snabba på att ta till sig anpassningar på grupp - och individnivå vid behov.
Däremot behöver arbetet med uppföljningar och utvärdering av insatser, såväl främjande som
förebyggande och åtgärdande, ses över och systematiseras mer. En förstelärare ska ta sig an
MUD;en och styra den mer mot gruppnivå. Även ett pilotprojekt kring SIP-möten ska införas för att
tidigt fånga elever. Kollegorna vill även ha utbildning i motiverande samtal för att inte bli så snabba
på att hitta lösningar, utan låta eleverna komma fram till dem.
Vi ser att fokus i elevhälsans uppdrag är att, genom sina specialkompetenser, främst utveckla och
stötta mentorerna i sina uppdrag för att få ett förebyggande arbete som främjar god
utveckling/trygghet och stöd för eleverna. Upplevelsen är att mentorer/lärare inte förstår
elevhälsans uppdrag i tillräcklig utsträckning utan har en uppfattning att vi ska arbeta mer med
individuellt inriktade insatser. EHT:s arbete behöver fokusera i större utsträckning ut mot mentorer
och på gruppnivå och mindre del på individnivå för att få bredare utveckling på skolan. Dock är
responsen vi får från lärare på skolan att EHT:s arbete är bättre än någonsin och att vi är på rätt
väg. 
Utifrån detta blir elevhälsans första steg inför nästa läsår att tydliggöra sitt uppdrag mot mentorer för
att sedan arbeta vidare med hur vi systematiskt ska arbeta utifrån de kompetenser som finns i
EHT-gruppen. 

En ny kurator har anställts på 30% och där behöver vi få in vår nya kollega i gruppen på ett så
tydligt och bra sätt som möjligt. 
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Ett annat mål är att hitta ett tydligare mer effektivt samarbete med skolläkare och skolpsykolog,
vilket kommer underlätta nu då de båda är i Academedias organisation. 

Vi behöver vara mer involverade i det systematiska kvalitetsarbetet så att vi blir en större del i den
utveckling som sker på skolan så att vi “pratar samma språk”. En profession från EHT kommer att
ingå i respektive del och sedan delger varandra för att skapa effektivitet. Det som ingår i
förstelärarnas uppdrag, att samarbeta med elevhälsans kompetenser, behöver tydliggöras och
implementeras mer strukturerat. 

Ambitionen är att vi vid uppstart i augusti och löpande med jämna mellanrum under läsåret kommer
gå ut i varje klass och presentera oss och våra kompetenser så att eleverna vet vilka vi är och vart
de ska vända sig vid behov av stöd/hjälp. 

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

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Rektor avsätter tid till APL i lärarnas schema och de kurser som rektor beslutat ligger med viss
procent som APL. Skolan har haft en förstelärare kopplad till APL och har haft styrda möten var sjätte
vecka för att arbeta med kvaliteten inom APL.  Man har arbetat mycket med att kvalitetssäkra
utbildningen både innan APL, mitt i APL och efter APL. Det har också legat fokus på att få handledare
att gå handledarutbildning. Förstelärare som driver APL-arbetet har gått Skolverkets fördjupade
APL-kurs och arbetat tillsammans med alla yrkeslärare i yrkesmöten kring APL. Lärarna har fått
utbildning i Loop-me, hur man håller ett trepartssamtal och kunnat arbeta kollegialt i frågor rörande
APL.  Genom LoopMe appen och trepartssamtal följs elevernas lärande upp och här behövs mer
utbildning.  De lokala programråden har fungerat bra i år, vård- och omsorgsprogrammet har haft fyra,
hantverksprogrammen har haft två och fordon och bygg har haft ett vardera. Försteläraren har även
följt med alla yrkeslärare ut på besök för att kvalitetssäkra. Försteläraren och specialpedagog har
också drivit ett projekt via Skolverket ”specialpedagogik för lärande” ut mot APL tillsammans med 11
yrkeslärare. Vi har blivit introducerade i Ak- Arbetsgivarkollen och i år har vi skrivit 102 lärlingskontrakt
och gjort lika många riskbedömningar. Under tiden vi väntar på att det ska komma en ny funktion med
påminnelsenotiser för elever angående in och utcheckning i LoopMe:s Närvarogrupper så har vi på
skolan under en period skickat ut dagligen, påminnelse sms via schoolsoft för att påminna eleverna
om LoopMe. Detta har bidragit till bättre rapportering för närvaro i schoolsoft och för matersättning.

Utvärdering av APL

I år upplever yrkeslärarna att de haft mer tid till att skaffa APL-platser, för att säkerställa kvaliteten.
Man upplever också att tid till besök och trepartssamtal blivit bättre, där nu tiden finns på grund av
arbetet med Loop-me.

De elever som har varit ute på APL har varit på bra APL-platser. På frisör har ett par APL-platser
avbrutits för att de inte haft den kvalitet som man önskat. De handledare som vi samarbetat med
innan är väl insatta och nya handledare har fått information, samt erbjudits handledarutbildning. Alla
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har fått ut handledarhäfte och erbjudan om LoopMe. Vi haltar lite i utbildning i Loop-me framförallt ut
mot handledare. Bedömning görs nu mera med mer tillförlit i Loop-me. Här har även en del
uppgiftsmoduler skapats.
Eleverna använder sina kunskaper ute från APL till den skolförlagda utbildningen som en helhet. Det
är det vi strävar mot hela tiden. I år har vi också kunnat samverka mer med brancherna då både
bransch- eller fackförbund har varit på besök. Det har också varit mer besök i grupp ute i samhället då
bransherna nu tagit emot oss. Vi har blivit snabbare med att färdigställa kontrakten innan eleven går
ut på APL. De elever som inte varit redo för APL av olika anledningar och kommit tillbaka till skolan
har varit färre än tidigare. För de eleverna har det funnits en plan som yrkeslärare gjort tillsammans
med SYV och Specialpedagog.

I arbetet som precis startat med AK + DK ser vi stora fördelar. Det underlättar och kommer att
underlätta mer framöver då alla riskbedömningen kommer att ligga i kontrakten och inte som ett
dokument i pappersform som också ska signeras. (Original kommer då inte att scannas längre och
lämnas till rektor då de finns med i kontrakten istället.) En stor ökning av elever  loopar och också en
högre grad handledare gör det. Arbetet med att arbeta mer med uppdragsloopar har startat och fallit
ut väl. Framförallt så blir det synligt för både elev, lärare och handledare VAD eleven gör och HUR
man kan gå vidare. Vi har startat med uppdragsloppar kopplade till terminsplaneringar och det är ett
arbete som ska intensifieras under nästa läsår.

Slutsatser

Till nästa läsår kommer förstelärare fortsatt finnas mot APL och kommer att arbeta med en del
”ska-göras-krav”

Till hösten kommer det att vara ett krav att varje elev har en handledare kopplad till sig i LoopMe för
närvarohantering. Det kommer ske i samband med kontraktsskrivning, men vi ska alla använda
uppdraget – trepartssamtal för dokumentation av samtalen och elevens kunskapsutveckling framåt.
Detta kommer förstelärare att arbeta med. Det kommer också göras en checklista som påminner om
vad som är ett skallkrav som hjälp till yrkesläraren. Försteläraren kommer också revidera årshjulet
som kommer att bli mer detaljerat. Allt för en tydlig struktur för yrkeslärarna. Eleverna ska också veta
vilken kurs de läser ut mot APL och vad de ska göra för att kunna nå högre. Här kommer även
biträdande rektor vara inblandad i planering och uppföljning.

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

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

Yrkeslärare kommer att se till att kontrakt är klart innan eleven påbörjar sin APL, förbereda
handledare med syftet om vad eleven ska göra ute på företaget, visa APL-plan och förklara vilka
moment som kan/ska genomföras, introducera handledare och elever inför APL, samt
LoopMe-appen, återkoppla på elevens loopar som skickas in, ha tät uppföljning och trepartssamtal
minst en gång i månaden. Vi kommer fortsätta följa upp och dokumentera i uppdraget
"Trepartssamtal" som finns i skolans alla uppdragsgrupper men vi ska även ska dokumentera våra
besök/samtal med handledare i uppdraget "Besöksjournal". Vara tydlig mot handledare kring
terminsplanering och vilka APL-dagar som gäller. Förutom trepartssamtalen, kommer lärarna ha
bedömningssamtal i slutet av varje kurs/termin. En riskbedömning ska göras i början av varje ny
APL-plats. Detta ska scannas in till elevmapp samt original lämnas till rektor. Vi kommer testa detta
istället för i mallen "Månadsrapport APL" som tidigare. 
Med en ny central samordnare för LoopMe, Annika Falmann ser vi i Halmstad fram emot ett bra
samarbete för struktur och goda rutiner inom APL. 
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Lärarna behöver mer tid i början och i slutet av läsåret för att organisera APL på bästa sätt. APL är en
så stor del av utbildningen och här kommer det att avsättas tid för besök, samtal och diskussioner i
kollegiet för en samstämmighet.

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

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Skolan har en utbildad SYV som arbetar med att tillgodose elevernas behov av studie- och
yrkesvägledning på många olika sätt både i klasser och enskilt, planerat och oplanerat. SYV har en
100% tjänst som studie- och yrkesvägledare. SYV har lagt mycket tid initialt för att bygga relation med
kollegor i organisationen för att lägga grunden för att arbeta vidare med  uppdraget som SYV i det
vida och snäva perspektivet. Det är viktigt att vinna förtroende och att alla ser nyttan av det som är
vägledarens roll. En av de viktigaste delarna i arbetet har varit att samarbeta med lärare och mentorer
att hjälpa dem att utöka sitt framtidsfokus i arbete och planering med sina elever. Här har SYV haft
genomgångar med all personal kring alternativa vägar efter avslutad utbildning, även haft många
dialoger med mentorer kring framtid och mål i förhållande till arbetet med bland annat individuell
studieplan (ISP) framför allt gentemot IMY-eleverna. SYV startade tidigt arbetet på gruppnivå med
elever i trean och bjöd in högskola, folkhögskola, entreprenörer, arbetsförmedlingen på en
föreläsningsdag. Man har haft flera genomgångar med bla CV-skrivning, träning på arbetsintervjuer,
besök på arbetsplatser med elever. SYV hade vid uppstart även genomgång med ettorna om hur det
fungerar på gymnasiet och tät uppföljning med mentorer och elever. Många individuella samtal med
elever kring framtid, byte av skola, betyg, motivation, ansökningar, CV, ISP etc.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Samarbetet med lärarna har lett till att vägledning kommer in i verksamheten överallt och har
integrerats i undervisningen. Att behoven på skolan styr mycket av SYV:s uppdrag har gjort att
avhoppen har minskat och så även trivseln på APL-platser. Andelen elever som har fått både
sommarjobb och arbete efter studenten har ökat eftersom samarbetet kring eleverna har
intensifierats. En behovsanpassad SYV har gjort att rätt stöd har funnits på rätt ställe och både elever
och lärare svarar mycket positivt i enkäter kring SYV-frågor. Verksamheten ger goda förutsättningar
för att arbeta med vägledning av elever och personal på ett djupare plan med tanke på
tillgängligheten och att tjänsten är 100%.
Integreringen i undervisningen har inte implementerats tillräckligt, dels för att det är SYV:s första år
och ett tydligt årshjul har saknats. Det som varit positivt är att personalen pratar mer framtid med sina
elever och förstår vikten av det och ber om hjälp när de känner sig osäkra. Temadagar och besök i
klassrummen har gett både elever och lärare mycket.  
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Slutsatser

Studie- och yrkesvägledaren har en viktig roll på skolan tillsammans med lärarna och eleverna. SYV
kommer också fortsätta det viktiga arbetet i att vara tillgänglig på individnivå och på gruppnivå samt
ge opartisk information om yrket och hur arbetslivet fungerar efter skolan samt opartisk information
om olika skolformer efter gymnasiet. I detta arbetet kommer SYV också  jobba med att förhindra
avhopp. Det ska också bli en tydligare agenda i uppstart där eleverna ska kartläggas och
klassrumsbesöken ska planeras.

Våra styrkor är att vi är en sammansvetsad skola där det finns flera olika samarbetande aktörer och
man jobbar från olika håll med de olika frågorna. Styrkan är även att det är en utbildad SYV som har
kunskaper om olika vägledningsmodeller, teorier och förmågor som  gör att alla elever får sina behov
tillfredsställda. Styrkor är det relationella och tillgängligheten både i förhållande till elever och kollegor.
Utmaning att arbeta mer ur ett vidare/bredare perspektiv. Organisationen/ledarskapet är öppet för
kreativa, proaktiva lösningar och idéer vilket gör att det finns stora möjligheter att utveckla arbetet
med vägledning på alla plan.
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5. Sammanfattning och fokus framöver
Året kan sammanfattas med många processer som är igångsatta. Våra två fokusområden Yrke &
GG-samarbete och Betyg och bedömning (BoB) har implementerats ordentligt och fått bra, mätbara
resultat. BoB kommer att driva sig själv nästa år med de hållpunkter som gett resultat såsom
temadagar och tid för utboxning i Schoolsoft. Yrke-GG-fokus har skapat en bank av
samarbetsövningar som lärarna kommer att kunna använda under nästa läsår igen och nytt område
mer på skolnivå för att öka studiero, arbetsmiljö och trivsel kommer upprättas. Vi har även kommit
igång ordentligt med vår MUD, som tagit mycket tid av all personal, framförallt GG och EHT som suttit
med alla 3 timmarna varje vecka. En av våra förstelärare ska ta stafettpinnen i MUD och arbeta med
aktiviteter som stärker den och framför allt arbeta med närvarolyftet, men också förändra upplägget.
Personalen ska få en utbildning i motiverande samtal och Maria Bivesjö ska arbeta språkfrämjande
med oss.

Vi har också arbetat mer strukturerat och fokuserat i våra andra processer och insett vikten av att
arbeta i årshjul med att analysera, förädla och förändra under tidens gång! Fokusområdet APL har
drivits av en förstelärare och fått en tydlig struktur i år, mycket nytt har implementerats såsom
Arbetsgivarkollen (AK) och Loop-me. Biträdande rektor har genomfört rektorsutbildningen och gjorde
sin slutuppgift kopplat till APL och måluppfyllelse. Nästa läsår ska den rapporten implementeras i
arbetet för att få en likvärdighet och att eleverna vet vad de bedöms i.

Vi har fortfarande för många elever som får F-betyg även om vi har en 3-procentig förbättring i år. För
att få högre måluppfyllelse kommer vi att tydligare och tidigare fånga upp eleverna som riskerar F.
Alla fyra förstelärare har det som mål i sina aktivitetsplaner fast på olika sätt. De kommer också att få
ett tydligare uppdrag i våra analysmöten under året eftersom arbetslagsledarna inte kommer verka
nästa år.

Störst förändring ser jag i matematikundervisningen där en ny lärare kommit in med en annan både
elev- och kunskapssyn. Här fick vi ett innovationsstöd och skapade ett ”alternativt” klassrum för att
stärka alla elevers sätt att lära. Det har lett till att matematikundervisningen blivit rolig, och har också
höjt måluppfyllelsen.

Specialpedagogen ska tillsammans med EHT fortsätta att arbeta mer med tillgänglig undervisning
för alla, där man ska arbeta med lärarna på skol- och gruppnivå. Fler och fler elever har en bra
skolkultur och bättre ingångsvärde när de startar hos oss. Vi har valt att satsa på en så kallad
eleventreprenör för att stärka trivseln på skolan och arbeta mer att koppla ihop skola och arbetsliv
men också marknadsföring och elevambassadörerna. SPSF – Socialförvaltning-Polis-Skola-Fritid
kommer starta ett samarbete med oss och ett första möte har ägt rum. Vi ska gemensamt arbeta
förebyggande, för att eleverna inte hamnar i utanförskap och kriminalitet.

Vi startar även upp ett nytt program på skolan; Restaurangprogrammet i nybyggda lokaler där även
vår elevlunch ska serveras.

Sammanfattningsvis har vi haft ett bra år vad gäller måluppfyllelse och betyg, men mindre bra då det
gäller arbetsmiljö och trivsel. En bidragande faktor är att vi inte haft någonstans att äta utan har fått
äta i klassrum. Portionsförpackad mat var inte heller det bästa och mycket klagomål har inkommit på
matsituationen i stort.

Fokus framåt har landat i fyra fokusområden som ska ledas av fyra förstelärare.

Närvaron och MUD, APL, Värdegrundsfokus och Tematiskt arbete över hela året. Alla fyra områdena
kommer att gå in i varandra och samarbeta för att få en bättre måluppfyllelse och få ner elevernas
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frånvaro ytterligare. I närvaron kommer en del nya rutiner implementeras för att fånga eleverna
tidigare. APL ska ta nästa steg och fokusera på elevernas medvetande i vad de bedöms i ut på APL.
Värdegrundsarbetet ska involvera elevrådet, en tillsatt happeninggrupp ska planera trevligheter under
året och styra upp raster, trivsel mm och till sist ska läsåret delas upp i fyra perioder som ska
genomsyras av fyra olika teman i allt från styrd undervisning, bibliotek, inbjudna gäster till matsal.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

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

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

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 10 7 8

Måleri 1

Anläggning 1 2 1

El- och energiprogrammet Elteknik 15 7 -

Data – och kommunikation 3 3

VVS- och fastighetsprogrammet VVS 9 8

Fordons- och transportprogrammet Personbil 9 11 9

Lackerare -

Vård- och omsorgsprogrammet Undersköterska 5 14 15

Hantverksprogrammet Frisör 10 10 12

Hår- och makeupartist - 7 6

Florist 1 3 2

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 1 4 4

El- och energiprogrammet - - -

VVS- och fastighetsprogrammet - 1

Fordons- och transportprogrammet 1
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Vård- och omsorgsprogrammet 1 1 3

Hantverksprogrammet 3 2

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet 8 3 -

El- och energiprogrammet 1 - -

VVS-programmet 5 2 1

Fordons- och transportprogrammet - - -

Vård- och omsorgsprogrammet 18

Hantverksprogrammet 12 1 5

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020 46% 25% 56%

2020/2021 44% 25% 55%

2021/2022 43% 29% 55%

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

Personal

Kollegiet består av 10 gymnasiegemensamma lärare där 3 är obehöriga  och 14  yrkeslärare där bara
5 saknar lärarlegitimation. 3 av de utan lärarlegitimation har avslutat PiL-utbildning (intern fortbildning
under 2 år för obehöriga yrkeslärare)  med godkänt resultat och 2 av den har slutfört sitt första år.
På skolan finns en socialpedagog 90%, en lärare med specialpedagogisk kompetens 100%, 4
elevresurser 210%, en SYV 100%, en skolsköterska 60% , kurator 30%. I Elevhälsoteamet ingår även
en skolpsykolog och en skolläkare.
I skolledningen finns en rektor och en biträdande rektor på vardera 100%

Organisation och arbetsformer

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

Tisdagar mellan klockan 14.00-17.00 har vi MUD-tid. Då samlas all personal kring den årskursen som
muddas.
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Onsdagar, 2 timmar, är vår mötestid för hela kollegiet och här alterneras våra fokusområden,
analysseminarier och APT. Varje söndag skriver rektor ett veckobrev inför kommande vecka.
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