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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022.

Det gick ju bra, trots allt…… Så får jag lov att summera året som gått. Läsåret 2021/2022 har varit ett
spännande och utmanande år. Vi har levt i någon form av beredskap över att snabbt kunna ställa om
till fjärrundervisning om så skulle krävas. Under första delen av läsåret levde en del restriktioner och
anpassningar kvar, vi såg även en högre frånvaro än normalt, både hos elever och personal.  Vi har
kämpat med pandemin som inte velat släppa oss helt vilket medförde att vi under flera månader aldrig
var hela styrkan på plats bland personalen. Att då kämpa på med ordinarie undervisning och en
massa prövningar för att nå en examensgrad på 93 % är riktigt bra.

Även om skolan kunnat bedrivas i ett normalläge har pandemins spår lett till stora utmaningar i jakten
på nya APL-platser och handledare. I vissa branscher så har det släppt på bra under året med
APL-platser men i vissa branscher är det fortsatt svårt. Ett led i att få bukt med detta är att bli
branschcertifierade, vilket påbörjats på Bygg- och Anläggningsprogrammet. Även Industritekniska
programmet och  El- och Energiprogrammet ska certifieras för teknikcollege i höst. Vi hoppas att det
kommer leda till nya samarbeten och fler APL-platser.

Under året har vi annars glatt oss åt att få nyttja våra nya lokaler vilket är ett lyft. Dock blev inte
verkstaden ombyggd enligt plan, vilket varit en besvikelse främst för våra fordonselever, men de är
just nu under ombyggnad och klar i september så det kommer också medföra ett lyft för såväl Fordon
som för Industri- och Byggprogrammet. Det blir en fördel att få samla hela skolan inom samma
område.

Vi har haft ett  väl fungerande kvalitetsarbete där fokus legat på måluppfyllelse och  betyg och
bedömning. Trots att det under året har skett lite förändringar i personalstyrkan har vi en hög
kompetens och bra elevfokus bland personalen. Viljan att finna lösningar och stötta eleverna är vårt
signum.

Nu ser vi fram emot kommande läsår med nya möjligheter och utmaningar.
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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
arbetsplatsförlagda lärandet (APL). 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. Eleverna görs delaktiga i arbetet genom att de flera gånger om året får
besvara olika enkäter om hur de ser på verksamheten. Resultaten av enkäterna diskuteras sedan av
mentorerna/i elevråd och klassråd.  Utifrån resultaten av analyser och enkäter genomför vi aktiviteter
som syftar till att åtgärda ev brister och förändra verksamheten efter elevernas behov.

Skolans 2 förstelärare ansvarar för att vi gemensamt arbetar med olika områden gällande det
systematiska kvalitetsarbetet och områden bestäms i samråd med rektor utifrån arbetsplanen och
justeras efter de olika analysseminarierna. Ett stort område har varit ett ökat samarbete mellan olika
ämnen i syfte att skapa en röd tråd i utbildningen för eleverna.
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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
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Vi ser att vi även i år har en hög examensgrad vilket är glädjande. Glädjande är att FT-programmet
har en stor ökning, menas det på IN- och Vf-programmen är en minskning. Då det är få elever på
dessa program så blir skillnaden stor.  Den genomsnittliga betygspoängen är även den i  nivå med
tidigare år. Vi ser en ökning av andel behöriga till högskola och där det är elever från fler program som
valt det i år.
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Samtliga elever
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Betygsfördelningen visar en liten nedgång mot tidigare år, det som är genomgående är lägre resultat
för årets elever i årskurs 2.
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Resultat Nationella prov
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När det gäller nationella provresultat så ser vi en liten minskning av godkända prov i matematik. Vi ser
även färre som når högre än E. I engelskan och svenskan är det  däremot fler som blir godkända och
fler som når ett högre betygssteg än tidigare.
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Elever på introduktionsprogram
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Betygsfördelningen är i stort sett oförändrad från föregående år, det man kan se är att andelen pojkar
med F ökar men att andelen flickor med F minskar. Då andelen elev som tar studenten ökat från
tidigare år är det svårt att göra större analyser på programnivå. Andelen elever med utfärdade
gymnasieintyg är 9, där flera löste sina grundskolebetyg under sista året.

Normer och värden

Underlaget nedan kommer från elevenkäten som genomfördes i januari 2022:
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I jämförelse med 2020-års siffror kan vi se att vi tagit steg i rätt riktning. Vi har sedan 2020 en
nyrenoverad skola med större yta och mindre mörka och trånga korridorer. Vi har rastytor som är
luftigare och ett café som är bemannat under lunchtid. Eleverna vittnar om att lokalerna i sig påverkat
deras känsla av trygghet, vilket är positivt. Samtidigt som vi ser att tryggheten i skolan ökar så går
resultatet på hur eleverna behandlar varandra sinsemellan i fel riktning. Värdegrund, bemötande och
språkbruk har diskuterats på elevråd, i klasser och i personalgruppen på skolan och kommer dessa
frågor kommer att prioriteras kommande läsår.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Organisationen 2021-2022 har planerats utifrån tidigare års analys och medför en fortsatt satsning på
matematik, svenska och engelska i årskurs 1. Tidigare analys har visat att eleverna har svårt att nå
målen i dessa ämnen det första året. Förra året införde vi dubbelbemanning på dessa ämnen samt la
till mer tid i dessa ämnen. Vi har även satt in flera stödpass för eleverna i årskurs 1, för att ytterligare
stötta upp deras resultat. Insatsen har resulterat i att elever uppnått målen för svenska, engelska och
matematik. För idrotten har dubbelbemanning inte gett önskad effekt för elevernas måluppfyllelse.

Ett fokusområde under året har varit att få till en mer systematisk uppföljning av elevernas
kunskapsutveckling. Syftet med det är att snabbare kunna fånga upp elever och sätta in åtgärder.
Under läsåret har vi arbetat med att försöka utveckla vår undervisning genom MUD
(Måluppfyllelsedokument). Syftet med den proaktiva uppföljningen är att få en bättre uppföljning av
elevers studieresultat, samt att se strukturer i organisation m.m. Arbetat har grundat sig i kollegialt
lärande och formativ bedömning (metoder), pedagogiskt ledarskap, tillit och metakognition (område).
Det sker via en digital elevavstämning med färgmarkering som verktyg. MUD genomförs fyra gånger
per termin med uppföljande kollegialt arbete. Den positiva effekten av arbetet med MUD har enligt
kollegiet varit att vi fått mer material att arbeta med och det kollegiala lärandet har varit positivt. Det
har också varit positivt att vi systematiskt har dokumenterat de extra anpassningar som eleverna fått
tillgång till. Vi har även arbetat med kollegialt lärande inom extra anpassningar och generella
anpassningar. Vi vill nu arbeta mer med undervisningsnära och uppgiftsspecifika frågor, samt  öka
den specialpedagogiska kompetensen i personalgruppen i det fortsätta MUD-arbetet.

Utöver detta har vi inom kollegiet arbetat med och fört diskussioner om vikten av dokumentation i
SchoolSoft. Vi har sett att sättet som systemet används och vad som redovisas där varierar kraftigt
från individ till individ. Detta arbete behöver följas upp även under nästa läsår.

Vid varje kursstart går lärare igenom målen för kursen och eleverna har stor möjlighet att tycka till om
hur de vill arbeta i kurserna och på vilket sätt de vill examinera moment. Detta sker i större
utsträckning under årskurs 1 och 2. Individualisering sker alltid efter behov och även till största möjliga
mån efter önskemål, de extra anpassningarna dokumenteras och följs upp i MUD.

För att involvera eleverna i planering och utveckling av verksamheten finns på skolan en mentorstid
varje vecka, där eleverna alltid kan ta upp tankar och önskemål med sin mentor. Eleverna har även
besvarat olika enkäter under året. Ett mål under året har varit att öka den formella delen av inflytandet
i form av klassråd och elevråd.

För elever i behov av studiehandledning så har vi anordnat det med personal som vi anställt. Tyvärr
har många elever valt att inte nyttja resursen och inte sett behovet.

Vid läsårets slut i juni gör varje lärare en analys av sin undervisning utifrån termins resultat i syfte att
utveckla och förbättra sin undervisning. Varje lärare gör även kursutvärderingar som sammanställs
och analyseras i samma syfte.

Under läsåret genomförs även UU (undervisningsutvärderingar), ett verktyg som AcadeMedia har för
alla sina skolor i landet, där alla elever får utvärdera sin undervisning utifrån fasta frågor.
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Utvärderingen skedde under hösten och våren. Varje lärare får sina egna resultat och får göra en
analys efter bestämd mall som innefattar både höstens och vårens undervisningsutvärderingar.
Läraren sätter upp förbättringsområden som på så vis blir enkla att följa upp. Analyserna delas med
rektor.

I undervisningen följer lärarna de styrdokument som finns och anpassar efter ämnet. Alla lärare
strävar och håller sig efter att ha en strukturerad och målinriktad undervisning. De har examensmål
och kunskapskrav, normer och värden att följa för att få undervisningen att följa detta. Eleverna ges
inflytande i undervisningen och sin utbildning genom att lärare ger förslag på olika arbetssätt och även
reflekterar med eleverna vad som fungerar respektive inte fungerar. Man försöker inkludera alla elever
i undervisningen så att de ska känna att de kan påverka innehållet och tillvägagångssätt.

Vi har arbetat med fyra olika områden under året enligt SKA-planen  (närvaro, samverkan, betyg och
bedömning samt mentorsuppdraget).  Vi har arbetat med varje område och kopplat det till olika
gruppkonstellationer för att utnyttja varandras kunskaper.  Arbetsplanen har analyserats 4 gånger
under året och justerats efter hur arbetet utvecklat sig.

Utvärdering av undervisningen

När det gäller undervisningen så har vi inte helt lyckats få till resultatuppföljningen och att delge alla
elever deras resultat i SchoolSoft enligt plan, detta kommer prioriteras och läggas in tydligt i skolans
årshjul kommande läsår.

Arbetet med extra anpassningar har fungerat bra under året. Vi har haft större fokus på att möta
eleverna i klassrummet och vår specialpedagog har varit ute mer i klass än tidigare.  Skolan har en
otrolig bredd av behov hos eleverna, som gör att behovet hos eleverna för stimulans varierar mellan
elev och elev. Det ställer höga krav på undervisningen. Att göra extra anpassningar på APL-platser
fungerar inte så bra, det är väldigt svårt att få företaget/handledaren att göra anpassningar då det ofta
är så tidspressat i yrkeslivet. Lärarna försöker tänka utefter elevernas behov, för att vi ska möta dem
och vi försöker se alla elever så att de ska känna sig sedda. Det är olika gruppstorlekar vid
gymnasiegemensamma ämnen kontra yrkesämnen, vilket göra skillnad för studieron, men vid
uppdelning av mindre grupper i t.ex. grupprum eller variation mellan teori och praktiskt så blir
studieron bättre samt att man försöker anpassa undervisningen med stopp för reflektion och
diskussioner.

Den stora utmaningen under året har varit elevernas frånvaro. Många elever har inte följt
undervisningen och inte klarat av återgången efter distansundervisningen på ett bra sätt. Vi märker
också att många har stora luckor och dålig studiemotivation efter distansundervisningen. Detta är
främst tydligt i åk 2, där vi ser en hög andel elever med flera F och där man inte tagit emot
stödinsatser.  Vi ser även fortsatt i undervisningen att  lärarna följer de styrdokument som finns och
anpassar efter ämnet. Alla lärare strävar och håller sig efter att ha en strukturerad och målinriktad
undervisning. De har examensmål och kunskapskrav, normer och värden att följa för att få
undervisningen att följa detta.

Vi har använt oss av enkäter och utvärderingar och samtalat med eleverna om vad de tänker och
tycker om undervisningen och därefter gjort en del förändringar under året. Även om eleverna ges
möjlighet till inflytande ser vi tydliga skillnader i hur ambitionen i en grupp är. Vissa grupper tar för sig
och tar ett aktivt ansvar i att vara med och utveckla medan andra grupper helst vill att läraren planerar
och sköter sin undervisning. Det är en utmaning att få med alla elever.
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Ett område som vi jobbat med under året är att utveckla samverkan mellan gymnasiegemensamma
ämnen och yrkesämnen. Det är ett område som personalen har varit med och samplanerat, men
många delar av detta har inte kunnat genomföras då det var svårt att få till planering med tanke på en
hög frånvaro hos personalen under pandemin. Dock har samverkan mellan lärarna i matematik,
engelska och svenska och yrkeslärare, i syfte att göra de teoretiska ämnena mer yrkesnära, kommit
igång och det planerar vi att  vidareutveckla nästa år.

Skolan undervisar om värdegrund på flera olika sätt. Lärare ger eleverna inflytande och tillfällen för
delaktighet i undervisningen. De får lära sig diskutera och lyssna på olika perspektiv. De får lära sig
att framföra sina åsikter och vikten av samarbete. När det gäller värdegrundsarbetet i undervisningen
är det olika lätt att få in det i olika program. Det är ett arbete som måste vara aktivt varje år. På APL är
det ett viktigt arbete men kan vara svårt att påverka på plats för pedagogerna. Vi måste prata om det i
skolan mer för att medvetandegöra elever och få dem att själva reflektera. Vi arbetar aktivt mot dåligt
språkbruk och attityder. Värdegrundsarbetet behöver ses över och få en bättre systematik, viktigt är
också att se över hur eleverna är mot varandra med tanke på elevernas upplevelse av detta i
elevenkäten, se resultat nedan:.

Elevernas attityder och åsikter vad gäller värdegrundsfrågor samlas in under en enkät som genomförs
i oktober. Temadagar, teambuildning och andra liknande aktiviteter där dessa frågor behandlas har
under våren sakta kommit igång igen efter pandemin.  När det gäller värdegrundsarbetet i
undervisningen är det olika lätt att få in det i olika program. Det är ett arbete som måste vara aktivt
varje år. På APL är det ett viktigt arbete men kan vara svårt att påverka på plats för pedagogerna. Vi
måste prata om det i skolan mer för att medvetandegöra elever och få dem att själva reflektera. Här är
utvärdering av APL-platserna ett viktigt instrument för att fånga upp ej fungerande platser.

Det är av vikt för lärarna att ha en kontinuerlig dialog med eleverna angående skolarbetet, så att
eleverna kan påverka sina resultat innan det är för sent. Bland annat har eleverna viktig information
om sitt sätt att lära sig bäst, som lärarna med fördel kan använda sig av vid nödvändiga anpassningar.
Även när det gäller prövningar är det av vikt att läraren och eleven har en kontinuerlig dialog. Det är
elevens rätt att få bestämma om eleven vill göra en prövning, men eleven kan behöva påminnas om
att prövningen får/behöver göras och eleven kan behöva stöd i processen.

Vi har upplevt det svårare att hålla kvaliteten under och efter pandemin i undervisningen på skolan. Vi
märker att fler elever nöjer sig med betyget E, det märks framför allt i matematiken, att  man inte
kämpar för högre betyg.  Eleverna i åk 2 har förlorat på distansundervisningen , där märker vi att
många har bristande studiemotivation och inte samma driv. En generell trötthet kopplad till skolarbete
har varit extra tydlig bland eleverna.

I det stora hela bedriver skolan lektioner där studieron är god, det upplever både elever och lärare.
Under året har vi arbetat med frågor kring lärmiljö utifrån våra nya lokaler. Vi har många elever som
uppvisar svårigheter i skolmiljön där vi behöver bli bättre på att bemöta dem där de befinner sig i sin
kunskapsinhämtning och skapa en undervisning som är tillgänglig även för dessa elever.
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Slutsatser

Inför nästa läsår kommer undervisningen att omorganiseras i idrott. Kursen kommer genomföras
under ett år istället för två. En större bredd av aktiviteter kommer att läggas in. Undervisningen
kommer inte att ha lika stort fokus på tid i idrottshallen, utan kommer att rikta in sig på olika aktiviteter,
i en variation av miljöer, för att locka fler att delta. Målet är skapa ett större intresse för ämnet, locka
eleverna att hitta en aktivitet som de vill fortsätta med även på sin fritid, samt höja graden av
medverkan och i förlängningen få fler att bli godkända i kursen.

När det gäller det fortsatta arbetet med MUD vill vi nu arbeta mer med uppgiftsspecifika frågor,
utveckling av undervisningen och specialpedagogiska frågor i det fortsatta arbetet. Det gäller även att
fundera över formen som vi gör det i för att få till det kollektiva lärandet bättre. Inför nästa läsår önskar
kollegiet att vi arbetar tillsammans runt elever med svårigheter att komma till skolan och delta i
undervisningen. Här kommer elevhälsan få ett uppdrag att jobba med mentorer på varje program för
att få stöd i arbetet.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Praktiska gymnasiet Karlstad bedriver två alternativ av introduktionsprogram för elever som saknar
behörighet till gymnasieskolans nationella program; Yrkesintroduktion (IMY) och Programinriktat val
(IMV). Båda dessa introduktionsprogram är organiserade så att eleverna läser integrerat med det
nationella programmet. En elev på ett Introduktionsprogram har sin klasstillhörighet med eleverna på
det nationella programmet.

Programinriktat val (IMV)

Skolan erbjuder undervisning i två grundskoleämnen; matematik och engelska, inom IMV. Enstaka
undantag som innebär undervisning i andra ämnen kan förekomma i enskilda fall.

Undervisningen i matematik och engelska grund sker tillsammans med undervisningen i Matematik 1a
samt Engelska 5 men IMV-eleverna har ett extrapass i matematik och engelska utöver detta. Elever
på IMV erbjuds ca tre timmars undervisning per vecka i engelska grund och ca 4 timmar i matematik.
Undervisning i grundskoleämnen sker i en blandad grupp där elever från olika program läser
tillsammans. Detta gör att dessa lektioner schemaläggs på schemapositioner då ingen annan
undervisning för årskursen pågår. Detta är nödvändigt för att möjliggöra att elever på IMV kan delta i
undervisningen i grundskoleämnen och de gymnasiekurser eleven ska läsa.

Elever på IMV läser alla kurser tillsammans med eleverna på det nationella programmet och har APL i
samma utsträckning som elever på det nationella programmet.

Yrkesintroduktion (IMY)

Vi startade upp IMY under förra läsåret och har inriktat oss på att få elever anställningsbara. Vi har
som utgångspunkt använt oss av samma yrkeskurser som de nationella programmen läser och sen
byggt på eller modifierat utefter individens behov. Eleverna på IMY har sin undervisning tillsammans
med elever på de nationella programmen.  Placeringen av dessa elever sker genom att elever kallas
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till möten eller intervjuer på skolan och ett urval görs sedan utifrån elevernas förutsättningar
betygsmässigt, deras önskemål och skolans möjlighet att tillgodose dessa. Detta har visat sig vara en
bra modell där enbart en elev inte stannat kvar hos oss. En elev på IMY hos oss i Karlstad läser
vanligtvis inte några grundskoleämnen eller gymnasiegemensamma ämnen, utan målet är att bli
anställningsbar inom yrket. Fokus enbart på yrkesämnen. Alla elever får en egen individuell
studieplan.Ett fåtal elever läser IMY med fokus att bli nationellt behöriga, och följer då schemat för det
nationella programmet till större del..

Läsåret 21/22 har vi haft elever på IMY med inriktning mot Bygg- och anläggningsprogrammet (BA),
Handels- och administrationsprogrammet (HA) och Industritekniska programmet (IN). Elever med
inriktning mot BA har varit inne på skolan samma dagar som eleverna på nationella programmet och
har följt klassen. Elever med inriktning mot HA har haft 4 dagar APL och en dag teori kopplat till
handelsämnen. Det har varit individanpassat efter varje elev. För elever med inriktning mot IN har
strukturen varit individanpassad, alla elever ska ha APL men det har varit svårt att få tag på
APL-platser p.g.a. av pandemin. Vi har därför försökt jobba mer APL-liknande och utfört fler projekt i
skolans lokaler. Elever på IMY kan ha samma mängd eller mer APL än eleverna på det nationella
programmet.

Alla IMY-elever läser samma upplägg som eleverna som läser nationella program i yrkeskurserna, det
läggs då mer tid i dessa kurser. Schemaläggningen är lika varje dag för dessa elever, de går 9:00 -
15:30. Eleverna betygsätts i yrkeskurser enligt deras studieplan.

Utvärdering

Vi ser ett behov att bli tydligare i vår kommunikation med elever och vårdnadshavare om vilket
program eleven går och vad det innebär, dett gäller främst IMV-elever.  En del elever är så glada att
de kommer in på ett gymnasie att de i sin iver tappar bort förståelsen för vad de kommit in på.

Då vi detta året kallade in till intervjuer inför inskrivning i Yrkesintroduktion så ser vi att vi fått färre
avhopp och mer motiverade elever. Det visar vikten av att tydligt matcha och klargöra vad det innebär.
Här gäller det även skapa en förståelse i hela personalgruppen vad det innebär och vara tydliga i vår
kommunikation med allt från elever, vårdnadshavare och olika skolors studie-och yrkesvägledare.

Utifrån betygsfördelningen så ser vi att elever som går IMY generellt får högre betyg och färre F än
elever som går IMV. Den största förklaringen till detta är att eleverna på IMY oftast inte läser

19



gymnasiegemensamma ämnen och helt kan fokusera på sina yrkesämnen. Det blir tydligt bundet till
intresset för programmet.

Slutsatser

När det gäller uppföljningen av eleverna på IMY så kommer, under nästa läsår, vår SYV att vara mer
ansvarig och involverad i detta arbete. SYV kommer att vara med i arbetet med att ta emot elever och
följa upp deras studieplaner, samt även informera eleverna om yrkesvägar och möjligheter till fortsatta
studier på komvux eller folkhögskola.

Det vi kan se som en svaghet under detta läsår, främst bland eleverna på IMYIN, är att frånvaron har
varit hög under detta läsår. Försök att få eleverna tillbaka till skolan har genomförts, med blandat
resultat. Eleverna har inte heller kommit ut på APL i önskad utsträckning, vilket inte varit kopplat till
antalet platser, utan till elevernas mående, privatliv och frånvaro.

På IMYHA har vi däremot sett att konceptet, med fyra dagar APL och en dag med teori inne på
skolan, fungerat väl. Eleverna gör ett bra jobb på sina APL-platser och många har redan erbjudande
om sommarjobb/extraarbete. Inom handel har det även varit lättare med anskaffning av platser och
därigenom har eleverna kunnat matchas lättare mot en plats som passat dem.

Under nästa år vill vi även höja graden av elever som når målen för grundskolan (på IMV) och kan
skrivas över på nationellt program. Vi planerar därför för mer tydlighet i diskussionen med dessa
elever när det gäller vikten av att slutföra exempelvis grundskolematematiken, samt tätare träffar och
uppföljning av SYV. Schemat kommer, även det, att tydliggöra extra lektionspass för
grundskoleämnen.

Inför nästkommande läsår kommer vi även att börja ta emot elever på IMYBA, med inriktning mot
måleri, en satsning som vi hoppas kommer kunna generera elever och ett bra samarbete med
måleribranschen.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

All undervisande personal på enheten ska ha genomgått KAU och AcadeMedias kurs gällande de
allmänna råden om betyg och betygsättning. Inventering av vilka som genomfört kursen görs vid
läsårsstart. Under det gånga året har betyg och bedömning varit ett av arbetsplanens fokusområden
då elevenkäter, undervisningsutvärderingar och kursutvärderingar tidigare visat att eleverna inte
känner att de har en helhetsbild av sin studiesituation och att återkoppling från undervisande lärare
ges på olika sätt och på olika ställen. Målet detta läsår har bl.a. varit att utveckla bedömningen och att
samla den på samma ställe.

Det bestämdes att alla elever och vårdnadshavare ska kunna följa sin/barnets progression på ett och
samma ställe, SchoolSoft. Eleverna får i sin tur även återkoppling på deras utvecklingsbehov genom
det digitala verktyget Google Classroom, samt via individuell muntlig återkoppling.
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Vid bedömning så används samtliga underlag, exempelvis skriftliga prov och uppgifter, muntliga
redovisningar samt praktiska moment i skolan såväl som på APL i bedömning av elevernas
kunskaper gentemot kunskapskrav. Vi för även diskussion i arbetsgrupper sinsemellan (GG/YRK)
kring elevernas kunskapsutveckling.

På skolan har vi tvålärarsystem i de gymnasiegemensamma ämnena i årskurs 1 samt två lärare på
varje program, där finns möjlighet till god samsyn kring bedömning och tolkning av värdeord. Inom
Praktiska har även lärare i matematik minst fyra träffar under läsåret där man säkerställer samsyn
kring ämnet inom Praktiska Gymnasiet. Under året har det även startats upp nätverk inom alla
program och gg–ämnen inom Praktiska Nord med regelbundna digitala träffar.

All undervisande personal på skolan är mentor för en klass om ca 10-20 elever. Mentorerna kallar till
två utvecklingssamtal under läsåret där en genomgång av elevens studiesituation äger rum. Eleverna
fyller i en mall på Schoolsoft innan utvecklingssamtalet och uppgifterna sparas och kan kompletteras
med mål eller annan information kring eleven. Vårdnadshavare kallas, per automatik, fram tills dess
eleven fyller 18. Även detta läsår har många utvecklingssamtal skett digitalt, vilket sparat mycket
arbetstid för lärarna, men även möjliggjort att fler vårdnadshavare har kunnat närvara.

Utöver utvecklingssamtalen ska varje lärare kontinuerligt informera eleverna om hur de ligger till i
pågående kurser. Betygssamtal ska äga rum mot slutet av kursen. Det betyg som eleven får ska inte
komma som någon överraskning utan ska vara väl förankrat hos eleven och ta sin utgångspunkt i
elevens arbetsprestation i förhållande till kunskapskraven.

För ej utbildade yrkeslärare finns krav på att genomföra AcadeMedias PiL-utbildning. För att
säkerställa grundläggande kunskap om läraryrket och bedömning och betygssättning  ska de
obehöriga lärare som arbetar på skolan ska genomgå PIL-utbildning (Praktiska i lärande) under sitt
första arbetsår, vilket detta läsår inneburit att två medarbetare gått PIL. Obehörig personal får inte
sätta betyg självständigt utan det sker tillsammans med en legitimerad kollega som utses ut av rektor
vid läsårsstart. All nyanställd personal, oberoende av bakgrund/utbildning, ska också tilldelas en
mentor på skolan som ska hjälpa till med hjälp och stöttning, samt se över vilka andra
utbildningsinsatser som övrig personal kan bidra med. En tydlig onboarding-process har tagits fram
under året och kommer implementeras i höst. Ny obehörig personal får även möjlighet till hjälp och
stöd av förstelärare och programkollega i fall av yrkeslärare.

PGO-webben, Praktiska gymnasieområdets intranät, har under det gånga året uppdaterats med
ytterligare information och mallar vad gäller framtagandet av en kursplanering som innehåller en röd
tråd från läroplan ned till lektionsnivå. Att planera arbetsområden i kurser utifrån den mall som finns
där är något som uppmuntras och det finns en önskan om att all personal ska börja använda sig av
den i högre utsträckning. En gemensam struktur gynnar även elevernas känsla av att deras lärare
pratar samma språk oberoende av ämne.

När det gäller att säkerställa likvärdig bedömning används bl.a. Skolverkets bedömningsstöd och vid
osäkerhet rådfrågas kollegor. På schemalagd mötestid har lärarna ett antal möten under läsåret där
de delas in i två grupper, lärare i gymnasiegemensamma ämnen och yrkeslärare. Varje grupp har en
dagordning som protokollförs där bl.a. betyg och bedömning diskuteras som en stående punkt.
Avvikelser mellan exempelvis NP och kursbetyg är ett annat exempel på vad som normalt diskuteras i
gruppen.

Två gånger per läsår erbjuds vårdnadshavare möjlighet till utvecklingssamtal med mentor och elev.
Det finns ett centralt fastställt formulär för genomförande av utvecklingssamtal.
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Att läsåret till delar har präglats av hög sjukfrånvaro och vård av barn, som ett led i riktlinjerna
gällande symptom, har gjort att sambedömning och samverkan inte har utvecklats enligt plan, då det
varit svårt när det varit stor frånvaro inom personalgruppen.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Även om vi haft ett tufft år med delvis distansundervisning och mycket frånvaro hos personal i
perioder så är vi trygga med kvaliteten i bedömning och betygssättning. Personalen har varit kreativa
och funnit fler olika sätt att sköta bedömningen. Trots en pandemi som påverkat undervisningen
visade eleverna upp sina kunskaper på ett sätt att vi fortsatt kunde få en hög examensgrad.

Läsåret 21/22 har inte varit ett optimalt år att utföra förändringsarbete på, då det i och med pågående
pandemi medfört stor frånvaro hos personalen i perioder, men vi har ändå lyckats hålla ett bra fokus
och genomföra flera insatser. Vi har bl.a. infört MUD och under året provat oss fram där för att finna
rätt sätt att använda oss av det verktyget. Vi har även genomfört närvarolyftet till stor del. Elevenkäter
och undervisningsutvärderingar har genomförts likt tidigare år, men då förutsättningarna för
undervisningen varit helt annorlunda är det svårare tolka resultaten. Framförallt jämförelsen med
tidigare år har varit svår. Vi har analyserat resultaten under året av våra olika enkäter och gjort
handlingsplaner och ägnade mycket tid åt att reflektera och analysera resultaten vid läsårets slut.
Såväl enskilt som gruppvis.

Det är även stora skillnader i hur mycket information, till elever och vårdnadshavare, som läggs ut på
SchoolSoft på de olika programmen och detta är något som vi behöver följa upp och kontrollera mer
ingående nästa läsår. Planering och resultatrapportering ska finnas tillgängligt i SchoolSoft kopplat till
varje elevs pågående kurser. Elever och mentorer ska kunna få en samlad och aktuell bild av hur
studiesituationen ser ut i SchoolSoft, utan att behöva fråga respektive lärare. Vi kommer att lägga in
tydliga deadlines i vårt årshjul och följa upp detta.

Personalen har under året visat prov på ökad analysförmåga och hittar förbättringar baserade
elevenkäter och undervisningsutvärderingar. Vi ser också på betygsfördelningen i resultatdelen att
eleverna  i årskurs 1 har lyckats bättre i matematik, engelska och svenska, men det är svårt att
avgöra om det beror på att de har ett högre snitt på meritvärde från åk 9 eller på
distansundervisningen förra året. Lärarna i dessa ämnen har jobbat med sambedömning för att
säkerställa rätt nivå.

När vi jämför våra resultat i de nationella proven (NP) med kursbetygen så finns det en del skillnader.
Tittar man på ämnet matematik och kursen Ma1 så ser vi att 27% av eleverna når högre betyg än
resultatet på NP.  I matematiken har det varit extra svårt då kursen är förändrad men proven inte
utformade efter detta, bl.a. så behandlas inte yrkesinfärgningen alls på NP, vilket är en viktig del av
det samlade betyget. Glädjande är att det är färre som får ett lägre betyg, då andelen lika ökar. Där vi
kan se att lägre betyg getts jämfört med bedömningen på nationella provet så beror det på att eleven
inte visat kunskaper i alla delar. Dessa delar kunde elever inte visa på nationella provet då t ex
yrkesmatematikdelen ligger utanför nationella provet. Ett stort problem som vi ser är att många av de
elever som fått F på nationella provet med som fått ett E i betyg i kursen är att de inte klarar av
provsituationen med tre prov på en dag. Vi har många elever som har koncentrationssvårigheter, och
få dessa att kunna koncentrera sig en hel dag går inte. Inför kommande läsår vet vi mer vad som kan
förväntas komma på ett nationellt prov och vilka delar vi ska lägga mer fokus på under året. Det gör
att vi kan på ett bättre sätt använda oss av nationella provet som en bedömning.
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När vi tittar mer på ämne Engelska ser ser vi att andelen som får lägre betyg än vad NP visar har
ökat. Att det skiljer sig mellan provbetyg och kursbetyg kan givetvis har flera orsaker. En stor del till att
det i år är 31% som fått lägre kursbetyg än provbetyg i Eng 5 är att många elever inte lämnat
in/redovisat viktiga moment som behandlat kunskapskrav som inte det nationella provet gjort. Det
nationella provet täcker som bekant inte alla kunskapskrav i kursen och eftersom alla kunskapskrav
måste uppnås för att ett godkänt betyg ska kunna sättas i kursen är det därför en andel elever som
fått F i kursbetyg trots ett godkänt nationellt prov-resultat. Samma anledning är den största orsaken till
skillnaderna för Eng 6 också.

Att kursbetyget för vissa elever varit högre än provbetyget kan bero på att många elever har blivit
hjälpta av extra anpassningar under kursens gång, vilket de inte kunnat få i samma utsträckning på
det nationella provet. Eleverna kan i många fall också känna press över att skriva nationellt prov,
vilket kan resultera i ett lägre resultat på grund av dålig dagsform eller upplevd stress.

När det gäller ämnet svenska och svenska som andraspråk så ser vi att andelen lika ökat för Sve 1
kursen. eleverna som läst Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 har genomfört NP det här
läsåret och klarat det i större utsträckning jämfört med 2019. Vi utgår ifrån att ökningen beror på de
åtgärder vi har genomfört i undervisningen har gett resultat.  De elever som har fått ett högre
kursbetyg i jämförelse med NP-resultat är till stor del elever som på grund av behov av extra
anpassningar har svårt för att klara NP-situationen. Dock har eleverna inte fått ett mycket högre betyg
än på NP, det handlar om skillnaden mellan F i NP och E i kursbetyg.  I Svenska 3 och Svenska som
andraspråk 3 har eleverna arbetat mycket processkrivning vilket inte är möjligt i på NP. Flera har
också svårt för att klara själva provsituationen. Inför kommande läsår kommer vi att inför fler
bedömningssituationer som liknar NP för att träna eleverna i själva provsituationen.

En  generell förklaring på alla ämnen  till skillnader som kan till bl.a. att att inte alla kursdelar
behandlas på NP och att många av våra elever inte klarar av att leverera vid provsituation.

Slutsatser

Stödet till ny personal behöver konkretiseras och följas upp kontinuerligt efter fastställd plan. Mentorer
till nyanställda behöver begrundas och utses på ett tidigt stadium, samt följas upp under läsåret. Då
Praktiska nu har en ny onboardingprocess så kommer den att underlätta detta.

Mentorskapet kopplat till elever behöver stärkas och ges en mer framskjutande position. Innehållet på
mentorstiden behöver även styras och fokusera mer på gruppen, samt värdegrundsfrågor.

Det pågående projektet med samarbete mellan lärarna i de gymnasiegemensamma ämnena (i åk 1)
och yrkeskurserna  kommer att fortsätta och vi hoppas att stärka och skapa förutsättningar för god
kvalitet och diskussioner gällande bedömning och betygssättning mellan lärarna.

Utifrån de personalrekryteringar som gjorts under våren kan vi se att det under nästa läsår kommer att
vara fler lärare än tidigare som är behöriga och legitimerade i de ämnen som de undervisar i, något
som ytterligare kommer att säkerställa att eleverna får en kvalitativ undervisning och i högre grad
borga för att bedömning och betygsättning blir mer allsidig och likvärdig. Viktigt blir att följa upp de
nyanställda så att de får stöd. De kommer även få gå kursen bedömning och betygssättning via
AcadeMedias samarbete med Karlstad Universitet.

Vi behöver träna eleverna att göra nationella prov, så att de kan hantera provsituationen. Vi behöver
även träna på fler olika bedömningssituationer och även se över hur vi kan få fler elever att delta och
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lyckas på proven.  Vi behöver även fortsätta prata betyg och bedömning med eleverna och internt,
särskilt viktigt med tanke på de förändringar som görs i skollagen gällande bedömningar. Det kommer
vara ett viktigt område under året. Likaså kommer vi ha större fokus på ämne svenska så att fler
elever når lika bedömning på NP och betyg, en översyn av hur vi undervisar och hur eleverna får  visa
sina kunskaper behöver ske.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

I skolans elevhälsan ingår, utöver rektor och biträdande rektor, skolsköterska, kurator,
specialpedagog, skolläkare samt skolpsykolog. Tjänstefördelningen inom elevhälsan har sett ut enligt
följande:

● Skolsköterska 40 % Har varit på skolan på tisdagar och fredagar.
● Kurator  40 % Har varit på skolan tisdagar och torsdagar.
● Specialpedagog 100 %
● Skolläkare (vid behov av handledning samt vid specifika elevfall)
● Skolpsykolog  (vid behov av handledning samt vid specifika elevfall)

Skolläkare och psykolog har under det gångna året, utöver vid specifika behov, bjudits in till s.k.
“Stor-EHT” vid två tillfällen per termin.

Då elevantalet fortsatt att öka de senaste åren så är det ett fortsatt högt tryck på skolsköterska,
kurator och specialpedagog. Pandemin har skapat en studieskuld, hos vissa elever, vilket visat sig
under det gångna läsåret. Ovanan vid studier på plats har medfört att elever inte nyttjat det studiestöd
som erbjudits eller sökt hjälp/stöd av elevhälsan.

Elevhälsoteamet (EHT) har gemensam mötestid en gång i veckan, där genomgång sker enligt
fastställt protokoll, vilket innefattar bl.a. elevärenden, det förebyggande och främjande arbetet, men
även det aktuella läget på skolan och eventuella gemensamma aktiviteter. Utifrån dessa möten
organiseras även det särskilda stödet, då anmälningar till rektor, från undervisande lärare och
mentorer, gås igenom. Den som gjort anmälan utreder tillsammans med utsedd personal i
Elevhälsoteamet. Är det en fråga om utredning av en elevs behov av särskilt stöd och upprättande av
åtgärdsprogram, så sker detta genom ett samarbete mellan specialpedagog och berörda parter.

Biträdande rektor har regelbundet mejlat mentorer listor med frånvarostatistik för att stämma av
elevers frånvaro. Mentorer ansvarar för att återkoppla kring sina egna mentorselever till biträdande
rektor. Vid återkommande frånvaro hos en elev anmodas berörd mentor, av EHT, att genomföra en
utredning kring frånvaron. Utredningen skickas till rektor, som underlag till fortsatt uppföljning/åtgärder
från Elevhälsoteamets professioner. Vid kontinuerligt hög frånvaro kopplas även elevens
hemkommuns aktivitetsansvar (KAA) in.

Under läsåret har skolan påbörjat arbetet med MUD (Måluppfyllelsedokument). Ansvariga för arbetet
med detta har varit specialpedagog, biträdande rektor samt förstelärare. Arbetet har visat sig vara lite
svårt att sjösätta, då förväntningarna på syftet med arbetet varierat i kollegiet. Den kollegiala tanken
där utbyte av idéer och stöttande av varandra är viktigt, har stundtals fått stryka på foten för vissa
lärares önskan om en uppdatering av mentorselevers studieresultat. Arbetet kommer att fortsätta
framöver med mer specifika elevcase för att öka kunskapen kring grundtanken bakom MUD. Dock har
MUD visat sig vara ett bra verktyg för att snabbt kunna identifiera vilka elever som behövt ett utökat

24



studiestöd samt vilka ämnen som varit aktuella för mer riktade insatser. Genom ett samarbete mellan
GG-ämnena och med MUD som grund så har elever skrivits in på stöd hos specialpedagog eller på
stödlektioner. Detta har visat sig vara bra, framför allt för elever i årskurs ett.

Att öka närvaron på skolan bland eleverna har varit ett av de övergripande målen på skolan.
Närvarolyftet har varit en av skolans aktiviteter i detta arbete under läsåret och det har drivits av
biträdande rektor, kurator samt förstelärarna. Arbetet med att öka elevernas närvaro i skolan har ännu
inte gett resultat. Projektet beräknas fortgå under de kommande två läsåren. Ett av de identifierade
problemen har visat sig vara medarbetarnas egen struktur på sitt arbete, där arbetet med närvaro
oftast fått stryka på foten, till fördel för andra arbetsuppgifter, men det finns även brister i
personalgruppen när det gäller att kunna utföra sitt arbete på ett strukturerat sätt som gynnar elever
med det behovet.

När det gäller det förebyggande och hälsofrämjande arbetet har kurator och specialpedagog även haft
enskild handledning med lärarna under detta läsår. Detta har varit uppskattat men på grund av
tidsbrist och hög sjukfrånvaro i personalgruppen så var det svårt att fortsätta detta under vårterminen.
Dock finns en plan för att detta ska återupptas kommande läsår. Personalen har under läsåret uttryckt
en önskan om mer kunskap kring NPF och under senare delen av vårterminen så har man tittat på de
filmer som nyligen kommit ut i Academedias regi, via Academy. Detta arbete kommer att fortsätta, då
det noterats vissa brister i kunskapen om hur man framför allt arbetar med elever inom
autismspektrat. Skolan kommer också att titta över studiemiljön kommande läsår för att göra denna så
bra som möjligt för elever med särskilda behov. Ansvariga för detta arbete är specialpedagog samt en
lärare med stor kunskap inom och intresse för NPF.

Det har genomförts ett antal utredningar under året, varav ett antal har gällt hög frånvaro och risk för
att inte nå kunskapsmålen. Utifrån skolans elevantal och den höga frånvaron, så borde antalet
utredningar vara betydligt större än de som kommit in till EHT. Dessa utredningar har också
genomförts först efter påtryckning från EHT. EHT har under året också varit med och tagit fram
likabehandlingsplanen, samt planerade åtgärder utifrån elevenkäter m.m. För att kunna förbättra för
nya elever samt för att kunna få nya idéer inför kommande läsår så har tre enkäter skapats. Dessa
skapades specifikt utifrån varje årskurs och ställde frågor om trivsel och bemötande samt skulle ge
eleverna möjlighet att delge oss sina tankar och idéer gällande skolan och förbättringsområden.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Tillgången till elevhälsans kompetenser har delvis, även detta läsår, inte motsvarat det behov som
funnits, detta gäller främst behovet av samtalsstöd samt möjlighet att besöka skolsköterska.Vi
kommer därför utöka tiden för kurator till 60% kommande år. Dock har det funnits elever som bokat
samtalstid med kurator men inte dykt upp på avtalad tid, vilket medfört att andra elever inte kunnat
nyttja samtalstiden. Det proaktiva arbetet, inom elevhälsan, har ett fortsatt problem med att lyfta från
reaktivt till proaktivt arbete. Delvis kan detta bero på en viss upplevd “trötthet” hos både personal och
elever efter pandemin.

Skolsköterskan har under läsåret erbjudit och genomfört de flesta hälsosamtalen i åk 1 men då andra
behov till del styrt verksamheten och då tjänsten endast är på 40% har inte alla hunnits med utan
kommer att erbjudas vid kommande terminsstart. Många elever har även här bokats till samtal men
inte kommit på avtalad tid, vilket sinkat arbetet. Hörselscreening har genomförts på elever som går på
bullerbelastade program med överlag goda resultat. Elever i Vård- och omsorgsprogrammet har
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erbjudits och givits vaccination mot Hepatit B i 3 doser under läsåret. Andra kompletterande
vaccinationer har också genomförts. Skolläkare har varit på plats vid två tillfällen för mottagning.

Detta läsår ändrades nyttjandet av de stödtider som lagts ut för årskurs ett, två och tre på schemat.
De elever som varit i behov av stöd, vilka bland annat identifierats genom MUD, betygsprognoser,
utvecklingssamtal samt anmälan till rektor, har schemalagts på stödtiderna. Detta har gett en
betydande effekt, främst i årskurs ett, då fler elever klarat kunskapsmålen för sina GG-ämnen. Dock
har det funnits elever i årskurs två och tre som frekvent valt att inte komma till stödet.

Specialpedagog har sedan senare delen av höstterminen haft en särskild undervisningsgrupp för
elever i årskurs ett med behov av ett utökat stöd. Stödet har getts i Matematik 1a, Svenska 1,
Engelska 5 samt i grundskolekurser. De elever som deltagit i denna grupp har valts ut i samarbete
med undervisande lärare. Flertalet av de elever som haft en god närvaro i gruppen, har klarat sina
kunskapsmål i de ovan nämnda kurserna. Specialpedagog har också haft enskild undervisning med
elever från årskurs två och tre, vilka har haft behov av ett betydande utökat stöd.

Skolan har till viss del fortfarande, enligt elevenkäterna, en bristande studiero. En grundläggande
orsak till detta ligger i det att det har varit svårt att få en samsyn i kollegiet kring hanteringen av
faktorer som stör studieron, samt en ovanligt hög frånvaro av undervisande lärare (sjukdom /vab).
Angående arbetet med närvarolyftet, så har vissa mentorer inte prioriterat detta område i den
utsträckning som önskats. Arbetet med att implementera arbetssättet kommer att fortsätta kommande
läsår. Tid har getts för att mentorerna ska kunna följa upp sina elevers närvaro samt deras resultat,
dock har detta arbete fallerat hos vissa, vilket inte gynnat måluppfyllelsen hos eleverna.

I slutet av terminen så fick samtliga mentorer ansvaret för att genomföra enkäter, vilka skulle
summera läsåret. Enkäterna var olika utformade för eleverna beroende på om de gick årskurs ett, två
eller tre. Dessa enkäter skulle genomföras för att ge skolan viktig kunskap och feedback om hur
eleverna upplevt sitt skolår samt ge underlag till skolan om vad som kunde förbättras. Tyvärr har bara
tre klasser i årskurs ett genomfört dessa. Svaren på enkäterna kan på grund av den låga
svarsfrekvensen inte ses som allmängiltiga, dock visar svaren att eleverna överlag är nöjda med
skolan, sina lärare och det stöd som givits.

Slutsatser

Utifrån årets resultat kan vi se att vi behöver förändra delar av elevhälsoarbetet inför kommande läsår.
Elevhälsan kommer att välja ut ett antal områden, där vi under det gångna året sett att stöttning
behövs, och följa upp detta i en systematisk kvalitetsprocess, vilket kommer att ligga på mötestiden
på tisdagar. Liksom tidigare år har en för stor del av läsårets EHT-möten gått åt till att följa upp
elevärenden som egentligen kan klassas som mentorsuppgifter. Vi kan därför se att arbetet med bl. a.
mentorskapet och att främja närvaro kommer att ta stor del i vårt interna arbete kommande läsår. Vi
kommer även att behöva arbeta med ett aktivt medarbetarskap, där personalen tar ansvar för sina
arbetsuppgifter, rutiner och mående, detta för att kunna fokusera på kärnuppdraget.

I det gångna årets arbetsplan har arbetet med närvaro varit ett prioriterat området för personalen,
men vi märker att flera mentorer brister i uppföljning, rapportering, samt utredning. Vi kommer därför
att dela in programmen mellan EHT-personalen och följa upp dem mer intensivt för att se till att ingen
elev faller mellan stolarna, detta då mentorskapet fungerar i skiftande utsträckning. Arbetet med
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närvarolyftet kommer att fortgå, men mötestiden kommer även att inbegripa mer fortbildning gällande
NPF, lärmiljöer, samt ungas nätvanor.

För att lyckas höja elevernas måluppfyllelse i de gymnasiegemensamma ämnena förändrades detta
läsår innehållet i vissa lektionspass. GG-lärare fick i uppdrag att tillsammans yrkeslärare och
samarbeta med infärgning i ämnena svenska, engelska och matematik på ett rullande schema, för att
väcka elevernas förståelse och för att de skulle se en tydligare koppling mellan yrke och
ämneskunskaper. Detta arbete har fallit väl ut och vi kan se att vi har en högre måluppfyllelse bland
eleverna i åk 1 i år jämfört med förra läsåret. Specialpedagog har även haft enskild
undervisningsgrupp under läsåret för de elever med störst behov, vilket räddat flera betyg.

Införandet av tätare uppföljningar i måluppfyllnadsdokumentet, MUD, har lett till att vi fått större
kontroll på hur eleverna ligger till och vart stöd behöver sättas in. Vi kan se att det målinriktade arbetet
i åk 1 gett gott resultat, men att eleverna i åk 2 inte har utnyttjat de stödtider som satts i in tillräcklig
utsträckning. Under nästa läsår kommer vi därför att behöva se över stödet och göra mindre grupper,
med mer målinriktat stöd. Gällande det kollegiala lärandet kopplat till MUD kan vi se att det gått
trögare att utifrån de diskussioner som förts få till en bestående förändring av sätt att tänka eller göra
gemensamt inom ramen för skolans kultur.

Omtag kommer att göras på handledningen för personalen, i vilken form är inte helt fastställt, då vi
byter kurator och behöver se över vilken kompetens hen för med sig till teamet. Tanken är dock att all
personal, på ett rullande schema, ska få handledning för att stärka dem i deras mentorskap och
yrkesroll.

Trots behovet av att utveckla flertalet delar finns även positiv utveckling. Vi kan se att samarbetet
kring elever med problematisk skolfrånvaro blivit bättre och att kunskapen om frånvarorutinen blivit
bättre i personalgruppen. Mentorer har generellt ökat samarbetet med elevernas hemkommuner och
man har därmed kunnat arbeta tillsammans med att stötta frånvarande elever som riskerar att inte
klara skolan. Ett arbete som vi fått beröm för av många kommuner och som i de flesta fall fungerar
riktigt bra.

Vi kan även se att de insatser som satts in hjälpt oss att nå en bra måluppfyllnad bland årets
studenter, trots att delar av läsåret varit påverkat av pandemin och hög frånvaro bland personal och
elever. Ett ökat samarbete mellan yrkeslärare och den personal som bemannar stödet har ändå lett till
att fler elever har fått lägga mer undervisningstid på stöttning gällande prövningar i de ämnen som
krävs för en gymnasieexamen.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

På skolan ingår det i yrkeslärarnas uppdrag att anskaffa APL-platser i samråd med eleverna och
utifrån elevernas önskemål, i den mån det är möjligt. Platser söks brett via lokala aktörer och bland
redan etablerade kontakter, i vissa fall även via elever och vårdnadshavares nätverk. På två av
programmen, Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet, är vi delvis styrda av
APL-samordnare i kommun och region, vilket innebär att vi får ett visst antal veckor fördelat när det
gäller APL-platser.
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Undervisningen är organiserad så att lärarna har möjlighet att genomföra besök på elevernas
APL-platser och ha trepartssamtal. Elevernas APL följs upp varje vecka gällande närvaro och vilka
som fått ett besök. Detta rapporteras i sin tur uppåt i organisationen varje månad.

Branschråd bjuds in till varje termin.

Under vårterminen har vi fått utbildning i LoopMe (app för dokumentation kopplat till APL), samt i hur
AK (arbetsgivarkoll) och DK (digitala kontrakt) kommer att samverka vid anskaffning av APL-platser
vid kontraktsskrivning och riskbedömning.

Utvärdering av APL

I vår uppföljning av det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ser vi att de flesta elever har hamnat på
platser av god kvalitet. Vi har enstaka fall där elever har haft en icke fungerande APL, där vi upplevt
att handledarna haft för stor arbetsbelastning vilket lett till att de inte riktigt haft tiden att ta hand om
elever på bästa sätt. Vi upplever de flesta handledare förberedda på att ta emot elever för APL, men
det finns en viss problematik i att de allra flesta inte är intresserade av att gå den handledarutbildning
som Skolverket har tagit fram, där förståelsen för och vikten av APL tydliggörs . Det finns även stora
skillnader mellan branscherna i hur väl förberedda och utbildade handledare är i att ta emot elever på
APL. Det finns planer på att anordna gemensamma tillfällen för handledare att tillsammans med lärare
göra Skolverkets handledarutbildning.

Trepartssamtal upplevs fungera väl då det finns konkret material att utgå från. I fordonsbranschen
upplevs problem med att ur ett tidsperspektiv hinna med trepartssamtal under arbetsdagarna då
handledare ofta är mekaniker eller kundmottagare med begränsad tid och att det upplevs kostsamt för
verkstaden att avsätta tid till detta.

I elevens lärande har vi kontinuerliga uppföljningar med uppgifter de ska utföra på sin APL för att nå
kunskapskraven, samt en tät kontakt med handledarna för att komplettera med information kring
elevens lärande. Det är viktigt att lärarna hela tiden för anteckningar och diskuterar med eleven att det
de gjort på APL är lika viktigt som den skolförlagda utbildningen inför betygsättning och för att nå
kunskapskraven. LoopMe kommer att vara det forum där alla lärare hämtar in information från elev
och handledare om utförda moment, samt för närvarorapportering, utöver de fysiska möten som varje
elev ska ha av läraren.

På lektionstid på  skolan så diskuterar eleverna vad de har gjort under APL-dagarna och delger
varandra erfarenheter och exempel kan lyftas för diskussion i klassen. Det är också vanligt att
teoretiska delar i kurserna omvandlas till praktiska övningar på APL. Elever ser ofta helheten under
senare delen av utbildningen när teoretiska delar omsätts i praktik under tre års APL. Vi har även,
under detta läsår, utökat yrkesinfärgningen i kurserna Svenska 1, Matematik 1a och Engelska 5,
något som fungerat bra och kommer att fortsätta under kommande läsår. Fackliga organisationer har
även bjudits in till skolan för att informera eleverna om rättigheter och skyldigheter på arbetsplatserna.

På skolan har vi branschråd i syfte att utveckla vad skolan erbjuder till företagen i form av elever, samt
hur branschen önskar påverka elevernas utbildning. Dessa branschråd har fungerat olika bra på olika
program, där de har varit svåra att genomföra på ett bra sätt då branschen visat föga intresse att
avsätta tid till detta.

Arbetet med att stärka upp våra kontakter har gett vissa resultat men detta arbete behöver fortsatt
prioriteras under kommande år. Vi behöver fortsätta göra oss kända för fler aktörer och bjuda in till fler
tillfällen av samarbete och samverkan.  Vi behöver tidigt i höst boka in branschråd.
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Vi ska givetvis fortsätta att vårda de APL-platser vi har och fortsätta att jobba för den höga grad av
trivsel och trygghet vi har. Vi är glada över de resultat som den årliga elevenkäten visar, där 90%
känner sig trygga på sin  APL -plats och där 89% av våra elever anger att de är nöjda med sin APL.

Slutsatser

Kommande år kommer vi satsa än mer på att få till fungerande branschråd, bland annat genom att
fullfölja processen med certifieringar inom Teknikcollege och branschrekommendation av
Byggföretagen. Skolan är sedan tidigare certifierad inom Vård- och omsorgscollege och har i det
samarbetet fördel när det gäller anskaffandet av APL-platser till våra elever. Vår förhoppning är att
Teknikcollege ska ge oss bättre samarbeten och möjligheter gällande APL-platser även på EE- och
IN-programmet. Vi kommer även fortsätta vara aktiva inom olika nätverk som Handelskammaren
Värmland, IUC stål och verkstad samt delta vid event med många företag som t.ex.
Företagssalongen.

Vi kommer även satsa mer på att erbjuda stöd i att hålla handledarutbildning för att höja kvaliteten på
elevernas APL.

Vi behöver fortsätta utveckla användandet av LoopMe kommande år och utbilda såväl personal som
handledare i syfte att bli mer effektiva och trygga i användandet.  Viktigt att nyanställda lärare får en
bra introduktion i LoopMe och våra övriga rutiner. Vi planerar att låta alla lärare och elever gå
Skolverkets handledarutbildning igen då det tillkommit nya moduler samt erbjuda APL-handledare
möjlighet att gå den med oss.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Under det gångna läsåret har skolan haft en SYV anställd på ca 30-40% (kombinerat med lärartjänst
på 60-70%). Fördelen med en kombinerad tjänst är att SYV funnits på plats på skolan varje dag och
eleverna har därmed lätt kunnat få tag på SYV för att kunna boka in individuella möten, men även
ställa spontana frågor.

Biträdande rektor har tillsammans med SYV ansvarat för det individuella valet och nytt för i år är att
eleverna har gjort sina val digitalt, via ett Googleformulär. Detta har underlättat arbetet med att
sammanställa de individuella valen, samtidigt som inga blanketter glömts/tappats bort.

SYV har deltagit på de konferenser som anordnats tillsammans med alla SYV:are på
Academedia-skolor runt om i Sverige, men även genomfört samarbeten tillsammans med
Handelskammaren Värmland gällande arbetsmarknadskunskap för våra elever i åk 1 och åk 3. I
Karlstadsregionen finns även ett lokalt SYN-nätverk som bjuder in till en gemensam träff en gång per
läsår, men på grund av smittspridning ställdes den träffen in detta läsår.

I år har ingen strukturerad samverkan mellan studie- och yrkesvägledning och övrig personal varit
prioriterad, då skolans SYV är ny inom ämnet och har behövt tiden till att sätta sig in i rollen, samt
behövt prioritera andra delar som varit mer aktuella. En av dessa punkter har varit arbetet med
arbetsmarknadskunskap. Att göra eleverna redo för att kunna söka jobb (skriva CV och personligt
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brev) och utbilda dem i att förstå vad som krävs för att de ska kunna bli anställningsbara, men även
fokus på vad olika yrken kräver för kompetenser.

SYV har under höstterminen träffat alla elever i årskurs 1 (SYV undervisar även alla elever i åk 1 i
matematik) och berättat vad man kan komma till hen med för frågor och vad hen kan hjälpa till med.

Under februari har SYV haft halvdag med arbetsmarknadskunskap (via Handelskammaren Värmland)
och CV/personligt brev-skrivning med alla elever i åk 3.

Eftersom personen har varit ny i sin roll har ansvarsfördelningen mellan vilka bitar som ska förläggas
på lärare, övrig personal,  respektive SYV inte klargjorts fullt ut detta läsår, då vi prövat oss fram.

Under nästa läsår kommer SYV även att vara IM-ansvarig och kommer då ha hand om samtal och
uppföljningar med de elever som är inskrivna på IM.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

På skolan har eleverna under detta läsåret haft lättare att få tag på SYV, då hen har funnits på skolan
alla dagar i veckan och hen har kunnat lägga upp sin arbetstid som SYV till de tider då elever behöver
hjälp. Samarbetet mellan SYV och personal fungerar bra, men inför nästa läsår skulle samarbetet
successivt kunna öka. Bland annat genom att SYV blir inbjuden till klassrum (t.ex. på mentorstid) för
att prata om sitt uppdrag men även om utbildningar/jobb efter studenten. Personalen kan även ta
hjälp av SYV inför APL-perioder, där hen kan hjälpa till med att prata om hur man beter sig under APL
m.m. i de fall behovet finns. Men även genom en tydligare struktur på arbetet över läsåret.

Det ingår mycket APL, generellt på alla program, i undervisningen så eleverna får stor erfarenhet av
arbetslivet och arbetsgivare. SYV tar med de elever som är intresserade på studiebesök på
Folkhögskolor och universitet. Detta året har det blivit betydligt mindre än vanligt av detta men
ambitionen ligger kvar.

Det finns bra kunskaper och kompetens kring hur kön och social och kulturell bakgrund påverkar
elevernas studie- och yrkesval men mer kunskap behövs. Vi lyfter kulturella och socioekonomiska
svårigheter/olikheter samt funktionsnedsättningar i alla former av utvärderingar, men skulle behöva bli
bättre på att ta tillvara analyser och resultat genom att sätta mål med arbetet som tydligt kan
utvärderas.

I den elevenkät som gjorts under läsåret angav 75% att de kan få råd och stöd i valet av framtida
studier och yrkesval (77% inom hela Praktiska gymnasiet), en siffra som är bra med tanke på att vi
har en nyanställd SYV och att vi vet av erfarenhet att det tar ett tag innan eleverna kopplar ihop roll
och funktion med person.

När det gäller vägledningsmetodik och kunskaper om kommunikation vid det professionella samtalet,
så följs det upp vid nästkommande medarbetarsamtal där även en eventuell plan för
kompetensutveckling tas fram.
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Slutsatser

Detta läsår har SYV i större utsträckning varit mer lättillgänglig för eleverna, då hen har gått att nå på
skolan alla dagar i veckan, eftersom SYV-tjänsten kombinerats med en lärartjänst. Eftersom hen är ny
i SYV-rollen och fjolåret var ett mycket annorlunda år, med stor påverkan av pandemin, har det varit
svårt att dra några egentliga slutsatser av hur väl arbetet fungerat detta läsår baserat på enkäter och
samtal. Men om man tittar på det resultatet som finns att jämföra med (elevenkäten som genomfördes
under våren) så upplever 75% av eleverna att de har fått råd och stöd inför framtida studier och
yrkesval.

SYV kommer under nästa läsår att fortsätta ha samtal med alla nya elever, samt boka in
arbetsmarknadskunskap för eleverna i åk 2 och åk 3.

SYV kommer även boka in träffar med alla elever i åk 1 och prata mer specifikt om APL och vad de
olika branscherna letar efter för kompetenser. Tid till detta kommer att schemaläggas in innan
skolstart, så att det fungerar med övrig verksamhet på programmen.

En tydligare rutin för att planera, genomföra och utvärdera arbetet med studie- och yrkesvägledningen
kommer att behövas tas fram under kommande läsår. Vilket arbete som ska förläggas på yrkeslärare
samt övriga funktioner behöver förtydligas och följas upp mer noggrant. Det är även önskvärt att SYV
för statistik över samtal, samt innehåll på dessa, så vi kan kartlägga behovet och skruva på åtgärder
och utbildningsinsatser inför kommande läsår. I dagsläget bygger insatser i vägledningsarbetet mest
på uppfattningar av kollegiet och spekulationer kring elevernas behov.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Efter att ha analyserat året så landar vi i några slutsatser som ska leda oss inför kommande år. Vi ska
ha färre områden med mindre antal delmål  i vårt kvalitetsarbete. Vi konstaterar att vi under året haft
för många olika mål och då haft svårt hålla fokus. Vissa områden är vi inte helt klara med men
kommer fortsätta hålla fokus på det på andra sätt, framför allt närvaroarbetet och dokumentationen i
SchoolSoft. Vi lägger in dessa områden i vår årskalender istället.  Vi ska ha ha färre mål och slutföra
dem innan vi påbörjar nästa. Detta ger en mer samlad i kraft i personalen och vi jobbar ihop skolan
bättre.

Vi ser att vi behöver sätta mer fokus på vårt värdegrundsarbetet igen under kommande år, både i
ordinarie undervisning och genom temadagar och föreläsningar. Vi ser också en möjlighet att koppla
detta till arbetet med demokrati som kommer vara ett fokusområde i samband med att vi genomför
skolval till hösten.

Vi kommer också sätta fokus på undervisningen. Hur får vi den att bli roligare? Hur får vi fler att bli
godkända i kurserna? Hur jobbar vi in värdegrunden i den? Hur jobbar vi med elevinflytande? Kan vi
utveckla mer samarbete mellan ämnen? Hur får vi fler elever att sikta högre än E? Här kommer ett
fortsatt arbete med betyg och bedömning vara en vital del. Då det från i juli 2022 sker förändringar hur
vi ska bedöma så är det ett krav att gå en uppdaterad utbildning i betyg och bedömning och jobba
vidare under kommande år.

Sen ska det bli spännande att följa utfallet av våra förändringar för upplägger av undervisningen i
matematik, svenska och engelska i åk 1 och de möjligheter att jobba än mer yrkesnära kommande år.
Vi tror och hoppas att det även kommer synas mer i våra enkäterna med bättre resultat kring trygghet
och studiero samt högre måluppfyllelse.

Ett viktigt fokus kommande år är att vässa vårt arbete med att visa upp oss och nå fler elever men
även fler företag i syfte att nå APL-platser. Vi har en ny form på elevmässa i höst som vi ser fram
emot efter två års uppehåll pga pandemin och vi har certifieringar inom olika yrkesprogram på gång
som ska bli kul att få se resultatet av.

I samarbete med EHT och den handledning all undervisande personal erbjuds kommer vi att behöva
lägga tid på frågor gällande ett aktivt medarbetarskap. Vi ser att de brister som enkäter, resultat med
mera visar till viss del är kopplade till att personalen i större utsträckning behöver ta ansvar för sina
arbetsuppgifter på ett mer strukturerat sätt och hitta ett sätt att följa fastställda rutiner, men även se
över sitt mående, detta för att kunna fokusera på kärnuppdraget.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Karlstad 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 Karlstad

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 16 13 8

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 1 1 3

Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 14 12 13

El- och energiprogrammet Elteknik 18 20 10

Fordons- och transportprogrammet Personbil 9 10 9

Handels- och administrationsprogrammet Handel och service 9 11

Industritekniska programmet Svetsteknik 7 4 5

VVS- och fastighetsprogrammet VVS 0 0 4

Vård- och omsorgsprogrammet 13 4 10

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 0 4 1

Programinriktat val Barn- och fritidsprogrammet 1 1 0

Programinriktat val El- och energiprogrammet 1 0 0

Programinriktat val Fordons- och transportprogrammet 2 1 0

Programinriktat val Handels- och
administrationsprogrammet

0 4 1

Programinriktat val Industritekniska programmet 1 0 2
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Programinriktat val Vård- och omsorgsprogrammet 0 1 0

Yrkesintroduktion Bygg- och anläggningsprogrammet 2 0 0

Yrkesintroduktion Handels- och administration 4 0 0

Yrkesintroduktion Industritekniska programmet 8 6 0

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020 36% 26% 36%

2020/2021 35% 28% 34%

2021/2022 36% 31% 29%

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

Personal

Vår personalgrupp är har under detta läsår bestått av 8 lärare för de gymnasiegemensamma ämnena.
Det har funnits en obehörig lärare i de gymnasiegemensamma ämnena.Resterande lärare är
behöriga i sina ämnen.

Inom elevhälsan har det funnits ett team bestående av specialpedagog, kurator och skolsköterska.
Skolläkare och skolpsykolog har deltagit på EHT vid några tillfällen.

Vi har haft 17 yrkeslärare anställda under året. 4 av dessa är legitimerade yrkeslärare. 6 stycken har
gått PIL utbildning tidigare och 2 har gått den detta läsår.

Skolan har haft en studiehandledare anställd i arabiska och en skolvärd som har hand om skolans
frukost och elevcafé.

Organisation och arbetsformer

Skolan leds av rektor som till sin hjälp har en biträdande rektor och har ansvarsområden uppdelade
mellan sig. Från januari har även bitr rektor personalansvar för några av personalen.

Skolan har även två förstelärare som har som ansvar att driva en del av skolutvecklingen utifrån
skolans arbetsplan. Personalen är indelade i arbetsgrupper som ansvarar för olika delar av
arbetsplanen samt andra områden. Arbetsgrupperna ändras vid behov.  Skolan har inga arbetslag
utan jobbar med olika gruppkonstellationer utifrån behov, bla yrkeslärare, gg-lärare, eller utifrån
kompetens och intressen. Syftet är skapa större samhörighet och nyttja den kompetens vi har inom
personalgruppen.
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