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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022

Detta läsår har vi äntligen fått bedriva närundervisning, vilket är den största vinsten av alla detta läsår.
Personal och elever har verkligen uppskattat att träffas och att saker och ting mer och mer har
återgått till det normala. Höjdpunkten är naturligtvis en helt vanlig studentavslutning med pompa och
ståt.

Skolan, med förstelärare och biträdande rektor i spetsen, tog emot pris för arbetet med
#schysstpåjobbet i kategorin Årets innovation som delades ut av Utbildningsdirektör Sus under
Praktiska GO LIVE. Arbetet har även fortsatt med att designa ett “spel” som nu är mer proffsigt.

Vår internationaliseringsansvarig har haft fullt upp med att ERASMUS är igång igen. Flera elever,
lärare och rektor har varit i väg till Cordoba i Spanien och Vicenza i Italien. Eleverna kommer hem
därifrån med nya erfarenheter rörande både jobb och privatliv.

Spännande är också att vi har kommit igång med att besöka varandra i klassrummen på ett mer
strukturerat sätt än tidigare, vilket uppskattas av både lärare och ledning. Det är så mycket lättare att
diskutera pedagogiska frågor runt en gemensam erfarenhet. Det tar vi med oss till nästa läsår och ska
fortsätta implementera vår plan kring detta. Förstelärarna gör att mycket bra jobb med att levandegöra
våra processer och inspirera utifrån forskning men framförallt genom konkreta exempel.

Till nästa läsår kommer vi återigen ha fyllda skolbänkar med nya elever i åk 1. Våra elever trivs och
de sprider det till sina yngre kompisar. En annan anledning till fyllda platser i åk 1 är att vi har blivit
mer aktiva och proffsiga i sociala medier, tack vare skolans insta-ansvariga lärare som lägger ner
både tid och möda för att framhålla skolans förtjänster och visa upp våra fina utbildningar.
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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.
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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

Som diagrammet ovan visar är examensgraden 89%, vilket är en ökning från föregående år.  De
program som står för ökningen är HA (Handel- och administrationsprogrammet), IN (Industritekniska
programmet), EE (El- och energiprogrammet) samt FT (Fordon-och transportprogrammet). Det är
större andel flickor som når en examen jämfört med pojkar. Hälften av de elever som går ut med ett
studiebevis är elever som tidigare gått ett introduktionsprogram.
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Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) för samtliga avgångselever är 12,8, vilket är en minskning
från föregående år. Föregående år var dock ett rekordår. Vi ser också att flickor har högre GBP än
pojkar, och så har det varit under många år. De program med högst GBP är HV
(Hantverksprogrammet), HA och IN och de med lägst är VF (VVS-och fastighetsprogrammet), FT och
EE. Detta resultat är samma som förra året.
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Andel elever med grundläggande behörighet till högskola eller universitet är endast 2%. En mycket
lägre siffra än tidigare år. I år har färre elever än vanligt läst de kurser som krävs för grundläggande
behörighet. En förklaring kan vara att vi har informerat eleverna om yrkeshögskola i större omfattning
än vad vi gjort tidigare, vilket har resulterat i att flera elever väljer bort kursen Svenska 3 till förmån för
Matematik 2a.

Totalt på skolan går 78% av eleverna till ett arbete, 2% går till studier och 20% gör annat efter
gymnasiet. Alternativet “Annat” kan t ex vara militärtjänstgöring, resa eller att eleverna inte vet vad de
ska göra. Andelen av eleverna som går till ett arbete har minskat ganska kraftigt från förra året. Där
tror vi att pandemin och oroligheter i Europa med dess följdeffekter kan spela roll.

Samtliga elever

Resultatet av betygsfördelningen visas i nedanstående diagram.
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Resultaten är väldigt lika tidigare år vad det gäller totalt på skolan och fördelningen mellan pojkar och
flickor. Där vi ser att pojkar får lägre betyg. Det är även större andel pojkar som får F än flickor. De
flesta program har lägre andel F än tidigare år, förutom EE och HA. De program med störst andel
höga betyg är HA, HV och IN.

Vi tittar lite noggrannare på de kurser som krävs för en examen, resultatet presenteras nedan.
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I Matematik 1a är det 37% av eleverna som får betyget F, alltså en ökning av betyget F. Ett alldeles för
dåligt resultat. Några elever har gått sommarskola och klarat Matematik 1a och då är andelen F 27%.

I Engelska 5 är det 22% som har fått F och därmed inte klarat kursen. Det är en försämring från förra
året. Det är även större andel av eleverna som får de lägre betygen. Några elever har gått
sommarskola i Engelska 5 och då blir siffran istället 14%.

I Svenska 1 är det ungefär samma resultat som förra året, dvs lika stor andel med de högre betygen
samt lika stor andel med F. I Svenska som andraspråk 1 har vi högre andel av eleverna som klarar
kursen, men en mindre andel som får de höga betygen. Några elever har gått sommarskola i Svenska
1, efter den är andelen som fått betyget F 13%.
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I Gymnasiearbetet är det fortfarande hög andel av eleverna som klarar den kursen.

Resultat på de nationella proven presenteras nedan.

På det nationella provet i Matematik 1a ser vi ganska dåliga resultat. 49% av eleverna klarar inte
provet. Flickorna klarar sig bättre än killarna och når även högre betyg. Vi sätter högre betyg i kursen
än vad eleverna presterar på det nationella provet i Matematik 1a. Tittar vi lite närmare ser vi att det
främst är mellan betygsstegen F till E där den största skillnaden finns.
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På de nationella provet i Engelska 5 har vi goda resultat. De allra flesta eleverna klarar provet. Vi har
hög överensstämmelse med provresultatet och kursbetyget.

11



På det nationella provet i Svenska 1 har vi också goda resultat, de flesta elever klarar provet.
Överensstämmelsen mellan kursbetyg och provresultat är ganska hög. En viss andel högre betyg i
kursen än på provet.

I Svenska som andraspråk 1 gör vi en stor förbättring jämfört med 2019, alla elever klarar provet.
Överensstämmelsen mellan kursbetyg och provresultat är väldigt hög.

Elever på introduktionsprogram

På IMV är andelen F i gymnasiekurser samma som året innan men vi ser en ökning av de högre
betygen jämfört med förra läsåret. På IMY ligger andelen F  1% lägre än förra läsåret men här ser vi
att något färre elever når de högre betygen. 41% ligger på E jämfört med 28% E läsåret 21/21.
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IM mot handel är det program där eleverna når flest höga betyg både på IMV och IMY. Dock har
andelen högre betyg sjunkit sedan förra året och vi ser fler F. Fordon är det program som har lägst
betyg på IMY men lyckas något bättre på IMV. Även VF sätter få högre betyg på IM-elever. En
markant försämring ser vi på IN från förra läsåret när det kommer till de högre betygen samtidigt som
andelen F har minskat där i år.

Av de elever som går på IMV detta läsår når ingen målet att bli behörig till ett nationellt program. De
blir då erbjudna en plats på IMY till nästa läsår.

Vi har under läsåret haft 21 elever på IMY fördelat på tre årskurser. Fem av dessa har gått sitt tredje
år på IM och samtliga har haft målet att bli anställningsbara. Två av dessa avgångselever når inte
målet medan övriga tre når målet med sin utbildning. I årskurs två har vi haft 8 elever på IMY. Sex av
dessa har haft målet anställningsbarhet och ser i dagsläget ut att nå målet under nästa läsår. Två
elever har haft målet att bli behöriga och en av dem når målet och blir behörig till nationellt program. I
årskurs 1 har vi haft sju elever på IMY och samtliga har målet att bli anställningsbara. En av dessa
elever bedöms inte vara på väg mot målet medan övriga sex elever vara på väg mot en
anställningsbarhet och kan sägas nå målen för detta läsår. Den elev som inte når målen slutar på
skolan.

Sex elever på IM  har under året slutat på skolan och räknas inte in i de resultat som redovisas ovan.

Tre tidigare IM-elever blev behöriga till nationellt program inför detta läsår. Samtliga blev behöriga
under sitt andra år på IM och har under året läst sitt tredje år på skolan. Ingen av dessa elever klarade
en examen utan slutar utbildningen med studiebevis.

Vi har detta år haft något färre antal elever på IMV men detta har inte lett till högre måluppfyllelse på
programmet. Vi har inte gjort någon förändring i organisationen av IMV inför detta läsår utan
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undervisningen i grundämnen har genomförts på samma sätt som förra läsåret och vi har också fått
samma resultat som förra året.  Måluppfyllelsen på IMY åk 3 har sjunkit markant från 100% LÅ 20/21
till 60 % Lå 21/22. Årets resultat är även sämre än det från LÅ 19/20 som låg på 80%. De elever som
inte når målet har haft svårt med APL. Under sina första två år på utbildningen var det pandemi med
distansstudier under delar av läsåren och svårt att hitta och få behålla Apl-platser. Kanske är det ett
resultat av detta vi nu ser. I övrigt ser vi samma tendenser som under tidigare år, att vi är betydligt
bättre på måluppfyllelse när målet är anställningsbarhet än när målet är behörighet. Vi har ca 20%
avhopp på IM under året, vilket är högt. Detta är förvånande då vi sedan två år tillbaka har en ny
antagningsprocess som syftar till att hitta elever som är motiverade till IM, det yrke de valt samt till vår
skola.

Betygsfördelning i gymnasiekurser för IM-elever är spretig och ser olika ut på olika inriktningar. Bäst
går det för eleverna som läser ett introduktionsprogram med inriktning mot handelsprogrammet.
Dessa elever har tidigt mycket APL.

Normer och värden

Varje år genomför skolan en elevenkät som bland annat rör frågor om trygghet och studiero. Två av
diagrammen från den enkäten presenteras nedan.

90% av eleverna känner sig trygga på skolan och 97% känner sig trygga i klassen. Den siffran ökar
från år till år.
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92% av eleverna upplever att det behandlar varandra på ett bra sätt, vilket också är en siffra som har
ökat de senaste åren.

15



4. Övergripande utvärdering av verksamheten

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Undervisningstiden fördelas relativt jämnt över kurserna och över tre läsår. APL är förlagt mestadels i
åk 2 och åk 3, men några program har kortare period av APL redan i åk 1. Lärarna är uppdelade i två
lärarlag där de i stor utsträckning undervisar samma elever för att enklare kunna samverka kring
elever och samarbeta i olika kurser. Elevernas utveckling följs upp en gång i månaden i en sk MUD
(måluppfyllelsedokument) där undervisande lärare tillsammans diskuterar hur de kan utforma sin
undervisning för att på bästa sätt nå eleverna och få dem att utvecklas. Varje år skrivs en
elevhälsoplan, där arbetet med värdegrundsfrågor synliggörs och dokumenteras. Fokus under detta
läsår har varit lärandet i centrum. Förstelärarna har lett arbetet med lektionsdesign och en långsiktig
plan har tagits fram över utvecklingsområden för lektionerna. Lärare har besökt varandra i
klassrummet och skolledning har gjort lektionsbesök med uppföljande samtal. Vi har i detta arbete
även haft fokus på relationer och bemötande.

Under detta läsår har undervisningstiden i flera gg-kurser utökats. Tiden har använts till repetition,
testa kunskapskraven på flera olika sätt, mer muntligt arbete och arbetsformer som kräver mer tid.

Skolan har gett mer tid till möten i ämneslag, för att tillsammans kunna planera, följa upp och
utvärdera undervisningen.

Utvärdering av undervisningen

Vi har både hårda och mjuka värden att titta på när det gäller att utvärdera undervisningens kvalitet.
Elevernas upplevelse, lärarnas upplevelse och betygsresultaten. Utifrån elevenkäten kan vi utläsa att
eleverna är nöjda med undervisningen. 80% upplever att de får stöd och hjälp och 76% att de får
extra utmaningar om det behövs. 74% av eleverna anser att lärarna är kunniga och varierar
undervisningen.

Skolans examensgrad är 89%. De största anledningarna till att inte alla klarade examen är att de fick
F i Engelska 5 eller att de hade för många F totalt sett. I år har vi dock gjort bra resultat i Engelska 5
för elever i åk 1 och vi har gjort bra resultat för elever i svenska i åk 1. Framgångsfaktorer har varit
relationsskapande, tydligt ledarskap, bra struktur, intresseväckande, varierad undervisning och
värdegrundsbaserad undervisning.

Det största hindret mot att eleverna ska klara en examen nästa läsår är Matematik 1a. I år var det
27% som inte klarade Matematik 1a. Lärarnas förklaring till det låga resultatet är att flera elever har
hög frånvaro och att många av skolans elever har svårigheter i matematik och behöver lära sig
matematik på ett annat sätt.  Undervisningen i matematik behöver mer fokus på problemlösning,
yrkesmatematik och gruppuppgifter där samtalet spelar stor roll. Lärarna önskar även mer tid med
elever som har svårigheter samt ett klassrum i matematik som är möblerat på ett speciellt sätt. För att
få in mer yrkesmatematik är ett förslag att lärarna i matematik och yrkesläraren har eleverna ihop. Vi
behöver också fundera på upplägget i matematik för eleverna på Introduktionsprogrammet.
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För att få en nulägesbild över undervisningens struktur och lärandet i centrum besökte
ledningsgruppen lärarna i klassrummet. Efter det togs en långsiktig plan fram med fokusområden för
att förbättra undervisningen. De delar vi har hunnit med i år har handlat om start och avslut av en
lektion. Med i detta arbete hade vi också fokus på relationer och bemötande. Det visade sig att
lärarna har ett tillåtande klimat och är duktiga på att skapa god gemenskap. Lärarna har en positiv
elevsyn och lägger mycket tid på att skapa goda relationer.

För några år sedan inleddes arbetet med helhet i utbildningen och när detta inte längre är ett
fokusområde har vi tyvärr tappat en del projekt och samarbeten. Det kan också bero på att det blev
svårare för lärarna att samarbeta när vi hade fjärrundervisning och därför kom vi av oss i det arbetet.

Slutsatser

Vi kommer fortsätta arbeta med lektionsbesök, då det har mottagits väl av alla lärare. Detta i syfte att
utveckla undervisningen genom att hjälpa varandra och vässa vissa detaljer. Lektionsbesök får även
andra positiva effekter, nämligen samverkan mellan ämnen. Vi behöver hitta tillbaka till helhet i
utbildningen och fokusera mer på examensmålen, dra bredare penseldrag. I detta arbete ska vi
fortsätta med lektionsdesign och koppla det till ledarskap.

Eftersom matematiken är ett ämne vi inte lyckas med fullt ut, behöver vi djupdyka tillsammans för att
se vad orsakerna till det dåliga resultatet är och vilka lösningar vi kan hitta på organisationsnivå.
Lärarna själva kan se flera förbättringar som de kan ta sig an. Specialpedagogen har detta läsår gått
en kurs i språkutvecklande arbetssätt. Det finns många delar i den kursen som hjälper alla elever,
oavsett språksvårigheter eller inte. Det som hjälper en hjälper oftast flera.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Praktiska gymnasiet Uppsala bedriver två introduktionsprogram; 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
på det nationella programmet.

Skolan erbjuder undervisning i två grundskoleämnen; matematik och engelska. Enstaka undantag
som innebär undervisning i andra ämnen kan förekomma i enskilda fall. Elever på IMV läser alla
kurser tillsammans med eleverna på det nationella programmet med undantag för engelska på
grundskolenivå. Undervisning i grundskolans engelska sker i en undervisningsgrupp för alla de elever
som läser detta grundskoleämne. Undervisningen i matematik grund sker däremot tillsammans med
undervisningen i Matematik 1a men IM-eleverna har ett extrapass i matematik utöver detta. Elever på
IM erbjuds ca tre timmars undervisning per vecka i engelska grund och ca 4 timmar i matematik. I de
särskilda grupperna för IM-elever är lärartätheten stor och elevantalet i gruppen ligger mellan 3-10
elever. 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 IM kan delta i
undervisningen i grundskoleämnen och de gymnasiekurser eleven ska läsa. Elever på IMV har APL i
samma utsträckning som elever på det nationella programmet. Elever på IMY kan ha samma mängd
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eller mer APL än eleverna på det nationella programmet. På IMY kan även praktik förekomma. Praktik
skiljer sig från APL då APL alltid är kopplad till en eller flera kurser inom gymnasieskolan, medan
praktik inte kopplas till kurser.

Placering av elever på IMV och IMY hanteras av skolan själv. Placeringen sker genom att elever
kallas till möten eller intervjuer på skolan under våren och ett urval görs sedan utifrån elevernas
förutsättningar betygsmässigt, deras önskemål och skolans möjlighet att tillgodose dessa. Vi har även
i år valt att avsätta ett visst antal platser, istället för att endast ta emot IM-elever i mån av plats. Detta
är en förutsättning för att kunna göra placeringen så som beskrivs ovan. Syftet med att hantera
placeringen av IM-eleverna på ovan beskrivna sätt är att vi vill ge dessa utbildningsplatser till elever
som verkligen är intresserade av yrket. Vi har tidigare år sett att många IM-elever inte alls har ett
intresse för den bransch de utbildar sig till och då blir det inte så framgångsrikt att gå på IM då detta
innebär mycket praktik eller APL. Elever på IMV som inte blir behöriga under sitt första år erbjuds
plats på IMY där de kan välja att ha målet att bli behöriga eller målet att bli anställningsbara.

Biträdande rektor är programansvarig för IM-programmen. Alla elever som går på IMV har vid två
tillfällen per termin fått muntlig gruppvis information av biträdande rektor om vad det innebär att gå på
IMV. Då en elev börjar på IMV kallas eleven och vårdnadshavare till ett uppstartsmöte innan skolstart
där de får information om vad IMV innebär. Vårdnadshavare har även informerats via ett
informationsbrev och vid utvecklingssamtal. Elever som går på IMY samr deras vårdnadshavare har
kallats till planeringsmöte innan eller i samband med skolstart varje nytt läsår.. Vid detta möte görs en
individuell studieplan och mål för utbildningen sätts. Den individuella studieplanen följs sedan upp och
utvärderas och revideras vid behov, vid minst fyra tillfällen under läsåret. Den första utvärderingen
sker alltid inom sex veckor efter skolstart. Biträdande rektor ansvarar för dessa möten och mentor
deltar tillsammans med elev och vårdnadshavare. Detta innebär att elever på IMY har mer stöd/ett
utökat mentorskap, jämfört med elever på de nationella programmen.

Utvärdering av introduktionsprogram

Av våra avgångselever på IMY fick 60% gymnasieexamen. Vi har fortsatt mycket låg måluppfyllelse
på IMV. Vi får färre och färre elever på IMV som läser engelska grund, men vi har samtidigt färre och
färre elever som få godkänt betyg i detta ämne. Lärarna ser att dessa elever ofta har väldigt låga
språkkunskaper och att det är omöjligt för dem att hinna klara betyget på ett år då de ofta ligger på
motsvarande åk 6-7 nivå. De elever vi har som läser ett grundskoleämnen för att nå behörighet är
alltså ofta mycket svaga i detta ämne och ligger långt ifrån en godkänd nivå när de börjar hos oss. De
elever som är närmare ett godkänt betyg när de slutar åk 9 går ofta sommarskola och blir behöriga
där. De som inte går eller klarar sommarskola har troligen stora svårigheter och har hamnat efter i sin
kunskapsutveckling sedan länge och det är därför inte konstigt att de inte klara ett godkänt betyg på
ett år hos oss. Vi ser även att elever som blir behöriga under tiden hos oss väldigt sällan klarar en
examen. Eftersom de är så svaga i matte eller engelska så hinner de inte läsa in den påföljande
gymnasiekursen utan skulle behöva ännu mer tid på sig för att klara detta.

Vi har nu avslutat vårt andra läsår med upplägget att låta eleverna i matematik läsa mer integrerat
med Matematik 1a. Detta har inte bidragit till ökade resultat varken första eller andra året vi gjort på
detta sätt. Lärarna tycker dock fortsatt att detta sätt att organisera är bra. De tycker att den extra tid
de har individuellt med varje elev ger mycket och räcker för att kompensera att eleverna i sin övriga
undervisning läser ihop med matematik 1a-elever. De ser fortsatt att det är en fördel att eleverna  kan
få betyg i både matematik grund och matematik 1a samtidig när vi gör på detta sätt. Den enda elev
som blev behörig i år fick betyg i både grund och gymnasiekursen samtidigt vilket gör att hen nu har
goda chanser att nå en examen under sitt sista och tredje år på skolan nästa läsår. De år vi inte gjort
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på detta sätt, utan låtit elev som läser matematik grund gå i en egen grupp hela tiden, har vi också
haft lika låga resulta i stort sett. Så även om detta sätt att organiser inte kan sägas leda till goda
resultat i matematik så är det inte heller sämre än att låta eleverna gå i en helt egen grund-grupp. Vi
ser andra fördelar med detta sätt som vi tror kan vara viktiga för elevernas hela skolgång. När de är
tillsammans med sin klass så mycket som möjligt och har samma schema som de nationella eleverna
så bidrog det till känslan av tillhörighet och gemenskap. Detta tror vi leder till högre närvaro och
minskar risken att eleverna hoppar av. Vi har haft stora avhopp på IM detta år vilket skulle tala emot
det just sagda, men de elever som hoppat av har till stor del gått i åk 2 eller 3 och inte läst matte
grund detta läsår. Varför avhoppen är så stora på IM i år är något vi behöver analysera vidare. Det
sätt vi valt att arbeta efter vid antagning av IM-elever har till syfte att minska avhopp och bidra till att
de elever som går på IM hos oss hamnat rätt. Vi tror dock inte att avhoppen har att göra med hur
eleverna valts ut när de fick en plats på IM. Tittar vi på varje enskild individ som hoppat av så ser vi
orsaker som i de flesta fall ligger utanför skolan.

Organisationen kring IM fungerar relativt väl när det kommer till antagning och möjlighet för elever att
få stöd och hjälp samt uppföljning av ISP. Vi är bra på att ge eleverna en bra och välplanerad start hos
oss med möten redan under våren innan de börjar samt uppstartsmöten innan eller i samband med
skolstart. Elever på IMY i åk 1 följs upp ofta och regelbundet under höstterminen och kontakten med
vårdnadshavare är mycket tät och god. Att ha en person, i vårt fall biträdande rektor, som är ansvarig
för IM-eleverna och stöttar mentorer i arbetet med dessa elever, är viktigt och vi tycker att det arbetet
fungera bra. Att ha många möten och följa upp elevernas utveckling ofta i början är tidskrävande för
alla inblandade men vi ser att detta är väl investerad tid och något vi ska fortsätta med. Ett
förbättringsområde är arbetet med IMV-elever. Dessa får liksom IMY elever möten både under våren
innan de börjar och vid skolstart men uppföljningen av deras studieplanen är inte lika frekvent som för
elever på IMY. Eftersom målet för dessa elever är givet och de därmed måste läsa enligt den plan vi
lagt, har vi inte följt upp och gjort förändring på det sätt som vi gör med IMY-elever. Då våra
IMV-elever ska bli behöriga och gå över till nationellt program senast till åk 2 för att sedan nå en
examen samtidigt som övriga i klassen, så har vi inte sett att vi kan vara så flexibla med deras
studieplan. De som följts upp är då mest hur det går i deras grundskoleämne men oavsett hur det går
där har vi inte gjort några större ändringar i deras ISP. I vissa fall har vi lagt in lite mer tid för
grundskoleämnet på bekostnad av yrkestid. Detta är inte alls uppskattat av eleverna och resulterar i
att de väljer att inte gå på den lektionen. Vi har svårt att nå fram till elever och vårdnadshavare på IMV
med budskapet att de måste fokusera på och prioritera sitt grundskoleämne. Här skulle vi behöva
hitta andra och mer effektiva sätt. Så länge eleven inte fullt ut förstår vikten av att hen klarar ett
godkänt betyg i sitt grundskoleämne så spelar det inte så stor roll hur mycket tid eller stöd vi erbjuder i
ämnet, då eleven inte vill “ha något extra” eller missa yrkestid.

Nytt för detta läsår är att programansvarig för IM har följt med yrkeslärarna på APL-besök och då
prioriterat elever på IM och särskilt de elever på IM som har mycket APL. Detta har uppskattats av
såväl lärare som av elever och handledare. Syfte har bland annat varit att stärka kopplingen mellan
apl-platsen, eleven och skolan. Att arbeta aktivt och flexibelt med APL är väldigt viktigt när det
kommer till IM-elever. Vi ser att introduktionsprogrammet med inriktning mot Handelsprogrammet
lyckas allra bäst med att få sina IM-eleverna att nå höga betyg och detta handlar mycket om att de är
bra på att hitta och erbjuda bra APL-platser till sina elever. Handelsprogrammet är även det program
som arbetar bäst med LoopMe och de uppger att detta i kombination med att de gör många
APL-besök hos sina IM-elever gör att de har en god grund att bedöma eleverna utifrån. Det verkar
som arbetet med APL kan vara en stor bidragande orsak till att deras elever når högre betyg.
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Slutsatser

Vi är fortsatt bra på att göra elever på IM anställningsbara. Vi ska fortsätta arbeta med IMY på samma
sätt som tidigare med en noggrann antagning, tät uppföljning och ett flexibelt arbetssätt kring ISP och
APL och praktik.  Vi ska fortsätta att organisera matematik grund-undervisningen på samma sätt som
vi gör nu trots låg måluppfyllelse då vi inte ser att denna handlar om organisationen av
undervisningen utan beror på andra saker. Fördelarna att låta eleverna vara ihop med sin klass är
stora och gör att vi vill fortsätta med denna organisation. Men vi behöver fundera på hur vi ska kunna
få fler elever att bli klara med matematik grund under ett år. Lärarna gör analysen att eleverna
behöver ännu mer tid och att de behöver ha matematik ofta, gärna varje dag. De föreslår att elever
som läser matematik grund ska ha en halvtimma 4 gånger i veckan utöver den
matematikundervisning de får nu. Många korta pass där det inte går så lång tid mellan lektioner skulle
vara något att testa nästa år. Vi behöver se över hur vi arbetar med engelska grund. Även här skulle
eleverna behöva betydligt mer tid varje vecka och vi behöver hitta nya sätt att få elever och
vårdnadshavare att förstå hur viktigt det är att grundskoleämnet prioriteras. Vi behöver erbjuda elever
som läser engelska grund betydligt mer undervisningstid än vi gör nu. Ett sätt kan vara att de har
engelska på schemat en stund varje dag. Denna tid kan ligga på morgonen innan skoldagen startar
för andra elever och vara ca 30 min. Detta lite mer intensiva fokus på grundskoleämnet behöver inte
pågå hela året utan det kan räcka med höstterminen. Programansvarig för IM tillsammans med
mentor och den lärare som undervisar i grundskoleämnet behöver ha ännu fler och tätare
uppföljningar kring IMV-eleverna. Kanske behöver vi även hitta en större flexibilitet kring ändringar
och anpassningar i ISP för elever på IMV.  Arbetet med att sköta antagning till IM på egen hand vill vi
fortsätta med då vi ser att detta ger eleverna en bra start och borgar för ett fortsatt gott samarbete
med hemmet.

Sett till betygsfördelningen i gymnasiekurser så är det tydligt att introduktionsprogrammet med
inriktning mot handelsprogrammet arbetar på ett sätt som ger goda resultat. Dessa elever har APL i
stor utsträckning och lärarna arbetar flexibelt med de teoretiska momenten inne i skolan men har
även ett flexibelt förhållningssätt till att låta elever göra stora delar av kurser på APL. Detta passar
uppenbarligen bra för våra elever. Fler av våra IM-inriktningar skulle behöva ha detta flexibla
arbetssätt och jobba med att hitta APL-platser som verkligen matchar elevernas behov, på det sätt
handelsprogrammet gör. Det är extra viktigt för elever på IMY att nå höga betyg i yrkeskurser då de
har en i huvudsak yrkesinriktad utbildning och inte kommer kunna konkurrera med en
gymnasieexamen. Att då kunna visa upp höga betyg i yrket blir viktigt inför en framtida anställning.
Detta med högre betyg i framför allt yrkeskurser är något vi inte pratar så mycket om kring
IM-eleverna. Fokus är på att de ska klara sina grund ämnen eller bara klara E. Vi behöver förändra
samtalet och höja ambitionen kring detta.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Bedömning och betygsättning var ett fokusområde förra året och vi har därför i år inte lagt ner så
mycket tid på det. Även kommande år kommer bedömning och betygsättning vara i fokus pga de
ändrade betygskriterierna. I år har vi haft en träff med andra skolor inom Praktiska Gymnasiet med
betyg och bedömning som tema. En insats för likvärdig bedömning över skolor. I slutet av varje läsår
tar vi alltid upp, påminner och diskuterar hur betygssättning sker i lärargruppen. Under mötena i
ämneslag sker sambedömning under hela läsåret, för att bedömningen ska bli rättssäker och hur de
olika värdeorden tolkas och förstås. Nya lärare får handledning i bedömning och betygsättning.
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Många lärare använder också Skolverkets bedömningsstöd. För att göra en allsidig bedömning av
yrkeskunskaper tar lärarna in underlag från APL genom trepartssamtal med handledare samt appen
LoopMe, där eleverna reflekterar kring sitt eget lärande. I svenska, engelska och matematik använder
skolan nationella prov i slutet av varje obligatorisk kurs.

Varje termin får eleverna information om framgångar och utvecklingsbehov kopplade till varje kurs
under ett utvecklingssamtal. Lärarna ger eleverna löpande information om hur det går för dem i
kurserna, främst muntligt men också i skriftlig feedback av olika arbetsmoment.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Utifrån undervisningsutvärderingen som eleverna fyller i två gånger per läsår kan vi utläsa att 66%
anser att lärarna informerar om hur bedömningar görs och hur betyg sätts. 65% uppger att de vet hur
de går för dem i de olika kurserna. 65% tycker att läraren låter eleverna visa sina kunskaper på olika
sätt.

De nationella proven är ett viktigt underlag vid betygsättning och ska särskilt beaktas. I svenska och
engelska är överensstämmelsen mellan provbetyg och kursbetyg god. Dock ser vi att det skiljer en del
i matematik. Vi sätter högre betyg i kursen än vad eleverna presterar på det nationella provet i
Matematik 1a. Tittar vi lite närmare ser vi att det främst är mellan betygsstegen F till E där den största
skillnaden finns. Anledningen till det är att lärarna låter eleverna, som fick F i betyg på nationella
provet, göra ett nytt kursprov, alltså ge eleverna en till chans. Klarar eleverna det kursprovet får de E i
kursen. Många av skolans elever klarar inte det upplägg som är på nationella provet med fyra timmars
långt prov på samma dag. De är vana vid korta lektioner och uppdelade provtillfällen som inte kräver
lika lång tid av koncentration. En annan anledning är att lärarna lägger en hel del tid på den del av
centralt innehåll som behandlar yrkesmatematik och den delen kommer inte alls med på nationella
provet. En sista förklaring är de elever som ständigt ligger precis på gränsen på lärarens
avstämningar under kursens gång som har hamnat precis under gränsen för E på det nationella
provet.

Slutsatser

Betyg och bedömning är ett återkommande fokusområde då det är något av det viktigaste vi gör i
skolans värld. Det behöver vara allsidigt och likvärdigt. I och med att Skolverket inför nya
bestämmelser om bedömning och betygsättning nästa läsår kommer mer tid att vigas åt att sätta oss
in i de nya riktlinjerna, genom Skolverkets arbetsmaterial. Vi kommer också att gå Karlstads
Universitets kurs i betyg och bedömning.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor/SYV, kurator på 50%, skolsköterska på
50%  och specialpedagog på 80% (100% under höstterminen) samt vid vissa tillfällen skolläkare och
skolpsykolog. Skolläkare och skolpsykolog deltar i arbetet med elevhälsoplanen och finns som stöd i
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särskilt svåra frågor eller stöd i områden där vi har stora behov. Vi har en heltidsanställd
studiehandledare/elevstödjare som även arbetar som elevassistent och finns tillgänglig bland
eleverna under och mellan lektioner. Elevhälsoteamet träffas två gånger i veckan. Ett av dessa möten
ägnas åt det främjande och förebyggande arbetet och det andra mötet ägnas åt det åtgärdandet
arbetet.

I början av höstterminen analyserar EHT de screeningar och kartläggningar som genomförts i ett
antal kurser. Utifrån resultaten där planeras och organiseras sedan stöd och insatser, både på grupp-
och individnivå. När resultatet från elevenkäten och LoV-enkäten kommer analyserar EHT dessa
utifrån ett elevhälsoperspektiv för att planera fokusområden och insatser inför resterande läsår och
året efter.

Lärarna kommunicerar med elevhälsoteamet på flera olika sätt. Vi har under detta år haft regelbundna
MUD-möten. På dessa deltar alltid rektor och biträdande rektor och specialpedagog. Under
höstterminen deltog även kurator, men det har inte varit möjligt att ha med kurator eller skolsköterska
på vårterminen, vilket hade varit bra.  Andra vägar in till EHT är via mejl eller genom samtal. När
lärare eller mentor anmält ett elevärende till EHT fattar EHT vid behov, beslut om att en pedagogisk
kartläggning ska göras. Denna genomförs av specialpedagogen i samråd med undervisande lärare.
Kartläggningen ligger till grund för rektors beslut om särskilt stöd. Mentor kollar sina elevers frånvaro
en gång i veckan, och tar kontakt med elev eller vårdnadshavare vid behov. Efter samtal och
orosmöten med vårdnadshavare och frånvaron fortsätter, gör kurator på skolan en frånvaroutredning
och tar fram förslag till åtgärder.

Elevhälsans arbete utvärderas av eleverna  genom LoV-enkäten och elevenkäten under året samt av
personalen och EHT-teamet i slutet av läsåret.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Under året har närvaro varit ett fokusområde. Den totala närvaron detta läsår var 76% vilket är långt
under målet vi satt på 81%. För att nå målet har vi haft några olika aktiviteter. Bland annat har vi
arbetat med att kurator följer upp att mentorers arbete med att höra av sig till elev som är frånvarande
och stöttar dem i detta jobb.  Mentorerna har ansvar för att en gång i veckan följa upp sina elevers
frånvaro och kontakt elev och vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro. Ett  delmål inom detta
fokusområde har varit ett tätare samarbete mellan mentorer och elevhälsa. Aktiviteter för att nå målet
har bland annat varit tidigare och tätare uppföljning av examensprognoser för åk 3. Biträdande rektor
har tillsammans med mentor gjort examensprognoser innan skolstart och sedan följt upp dessa ca var
6:e vecka och mentor har sett till att vidta åtgärder där vi sett att det behövs för att hjälpa eleverna att
nå en examen. Under höstterminen hade vi tre avstämningar och under vårterminen två. Detta
samarbete har fungerat väl och vi ser en ökning i examensgrad från 82% till 89% och drar slutsatsen
att detta arbete har gett resultat.

80% av eleverna svarade att de kan få stöd eller hjälp i skolan om de behöver det. Det är samma
siffra som förra året. Tillgången till både kurator och skolsköterska är relativt god och dessa personer
är väl kända av eleverna. Många av våra elever har problem med psykisk ohälsa och många lider av
sömnproblem. Detta innebär stora utmaningar för dem att klara skolarbetet. Många elever har stora
behov av samtalsstöd och annan vård, men detta är saker som ligger utanför skolans ansvar. I dessa
fall arbetar eht med att skicka remisser och ha motiverande och informerande samtal med elever om
vilken hjälp som finns att få och hur man får tillgång till den. Behovet av specialpedagog och
speciallärare är större än det vi kan erbjuda just nu. Specialpedagogen har många utredningar att
göra och arbetet med ÅP tar mycket tid. Till nästa läsår har vi mer resurs för stöd vilket vi hoppas ska
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kunna göra att specialpedagogen får mer tid att fokusera på utredningar och uppföljningar men även
tid att vara ute och observera i klasser och vägleda/ coacha undervisande lärare, samtidigt som
elever och lärare upplever att det finns stöd att ge eleverna. Överlag så får skolan en relativt god
tilldelning av resurs/ stödperson med en heltidsanställd elevresurs och från nästa läsår även flera
lärare med tid i sina tjänster för stöd i olika former. En utmaning blir att organisera detta stöd på ett
rättvist, välgrundat och effektivt sätt.

90% av eleverna uppger att de känner sig trygga i skolan, 82% anser att personal ingriper när någon
blir illa behandlad samtidigt som endast ca 66%  uppger att studiemiljön och arbetsron är god.
Undervisningsutvärderingen visar en försämring på de allra flesta områden på skolan som helhet. Det
verkar som att vi är relativt bra på att skapa trygghet och agera mot kränkningar men när det kommer
till undervisningen så är vi inte lika bra. Elevhälsoteamet behöver arbeta mer med att stödja lärarna i
arbetet med en tillgäng lärmiljö, studiero och olika typer av anpassningar. Detta är det första året med
MUD-möten. Dessa är tänkta att fungera som ett verktyg för EHT att nå ut och kunna stötta lärarna
men har inte fungerat riktigt så som det är tänkt, som ett samverkansforum mellan lärare och EHT. Vi
har försökt att arbeta mest på gruppnivå i dessa möten men även enskilda elever har kunnat lyftas
här. I utvärderingar av MUD med personalgruppen framkommer en ganska splittrad bild av hur väl
dessa möten fungerar och vilken effekt de får för undervisningen och elevernas lärande. Det är väldigt
olika hur man upplever det men den sammantagna bilden visar inte att MUD ännu fungerar så som
det är tänkt. Det ger en överblick som kan var bra men vi behöver jobba vidare på hur vi ska få till
konstruktiva samtal som fokuserar på lösningar och inte fastna i ett konstaterande av varför en elev
eller grupp är röd eller gul. Tiden är ett problem. Möten upplevs stressiga och att vi inte hinner komma
fram till bra saker att testa. Tiden mellan att en elev tas upp tills att hen får stöd och hjälp är ofta för
lång.

Som en del i det främjande och förebyggande arbetet har elevhälsoteamet ordnat en hälsodag och
lärarna har haft hälsoteman i sin kurser under ett antal veckor. Tanken och förhoppningen har varit att
hjälpa elever att hitta sunda vanor och förstå hur de kan påverka sitt eget mående med små medel.
Detta är tänkt att bidra till ökad närvaro och större ork i skolarbetet.

Slutsatser

Arbetet med frånvaro måste bli effektivare. Det är svårt att i dagsläget utvärdera om de rutiner vi har
för närvaro fungerar eftersom de inte följs fullt ut. Fokus inför nästa läsår behöver vara att få alla
mentorer att göra det som de är ålagda att göra kring arbetet med frånvaro. Under analysseminarium
har det framkommit önskemål från lärarna att detta ska följas upp på ett sätt som tvingar varje mentor
att göra det jobb som ligger på dem. Även önskemål om schemalagd gemensam tid för detta arbete
önskas samt att kurator ska kalla till möten för uppföljning. Dessa saker behöver vi organisera inför
nästa läsår. Elevhälsan behöver se över hur den i större utsträckning kan stötta mentorer och bidra i
det främjande arbetet med närvaro. Utvärderingarna av hälsodagen visar att den inte fungerar så väl
utan den upplevs rörig. Det är svårt att utvärdera huruvida den ger effekt och därför kommer vi inte att
fortsätta med den nästa läsår. Vi behöver istället hitta andra sätt där elevhälsan kan komma in i
undervisningen och arbete med frågor kring hälsa.

När det gäller stöd till elever så erbjuds det i stor utsträckning och eleverna uppger att de kan få stöd
och hjälp. Däremot så ser vi ett behov av en tydligare organisation kring detta stöd. Det ska vara
tydligt på vilka grunder stöd sätts in, både på grupp- och individnivå. Detta stöd bör också följas upp
under året och i slutet på året för att se om det gett önskat resultat. Uppdragen som stödpersonalen
har behöver tydliggöras.
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Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Rektor har under året, precis som tidigare år, delegerat arbetet med att anskaffa APL-platser till
yrkeslärarna. Kvaliteten på APL-platserna säkerställs genom kontinuerliga besök av yrkeslärarna.
Yrkeslärarna dokumenterar elevernas utveckling genom trepartssamtal och genom det digitala
verktyget LoopMe. Med utgångspunkt i dessa  kan lärarna säkerställa en god kvalitet på det
arbetsplatsförlagda lärandet. All bedömning av elevernas kunskaper och utveckling på de delar av
kurser som görs på APL sker i samtal och samråd med handledaren. Alla handledare uppmuntras att
gå handledarutbildningen. Skolan använder appen LoopMe i arbetet med APL. Rektor och yrkeslärare
kommer tillsammans överens om vilka kurser eller delar av kurser som är lämpliga att genomföra på
APL. Arbetet med APL utvärderas vid läsårsslut av yrkeslärare tillsammans med skolledning i
mötesform. I år hade vi dessa utvärderingssamtal med alla yrkeslärare som arbetar med APL
samtidigt med syftet att lärarna ska få höra hur andra upplever arbetet med APL, hur andra arbetar
och hanterar olika utmaningar kring APL. Varje program anordnar två gånger per läsår ett programråd
där företagare, branschorganisationer, politiker, fackförbund och elever bjuds in. Nytt för i år är att
Uppsala kommun har startat ett pilotprojekt med gemensamma programråd på några program. De
gemensamma programråd som vi deltagit i under året är på El- och energiprogrammet samt på
Handel och administrations programmet. Två nyheter för läsåret har varit att mentor ska besöka några
elever på deras APL samt att biträdande rektor ska göra apl-besök. Syftet med detta har varit att
skapa en större känsla av helhet för eleverna samt att visa engagemang och seriositet ut mot
företagen och handledarna. Ytterligare ett syftet med biträddes besök är att få se hur lärarna
genomför sina besök och sin trepartssamtal samt ge tid och möjlighet för lärare och skolledning att
diskutera APL, besök, möjligheter och utmaningar.

Utvärdering av APL

Detta år har det lättat lite när det kommer till att få ut eleverna på APL. Det ser lite olika ut på olika
program, hur stor andel elever som varit ute på APL. Handelsprogrammet, florist och industri är de
som lyckas bäst och även har APL redan i åk 1. Övriga program, utom husbyggnad som inte har  APL
förrän i åk 2, ser att det är väldigt svårt att få ut elever i åk 1. Företagen vill inte ta emot elever förrän
senare under deras utbildning i dessa branscher. Samtliga program upplever att de svårigheter som vi
upplevde med att få ut elever under pandemin, nu börjar släppa. På vissa håll märks det fortfarande
då många företag ligger efter och har ont om tid vilket gör det svårt för dem att hinna ta emot
praktikanter. Men överlag märkas att det blir enklare igen att få ut elever. Det är viktigt att som lärare
ha ett nätverk med kontakter och att ha byggt upp ett gott samarbete och förtroende hos olika
arbetsgivare. Vissa program har under en tid haft otur med elever som misskött sig och därmed
förstört flertalet viktiga APL-platser. Denna rädsla för att en elev ska förstöra en god kontakt med ett
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företag är påtaglig och stressande för många av yrkeslärarna. Det finns ständigt ett önskemål om
hjälp från huvudmannen med anskaffning av APL-platser. Många lärare upplever att arbetet med att
skaffa APL-platser tar för mycket tid samt att det skapar en stor negativ stress och rädsla att inte
lyckas hitta platser åt alla elever. Om inte alla elever kommer ut på APL skapar det i sin tur en extra
belastning då dessa elever måste få undervisning i skolan.

75 % av eleverna är nöjda med sin APL-plats vilket är en försämring  från förra årets 81%. Lärarnas
analys är att detta kan vara en konsekvens av att många företag nu har så mycket att ta igen efter
pandemin. De hinner inte ta sig den tid en praktikant skulle behöva vilket gör att våra elever känner
sig mindre nöjda.

LoopMe  fungerar bra nu när det kommer till elever använder appen. Där skriver eleverna loggbok
som blir en del i bedömningen av deras kunskaper. Lärarna kan följa hur det går för eleven och se att
eleven är på plats samt ha kommunikation kring arbetsuppgifter med mera. Lärarna tycker att detta
fungerar bra och är bra hjälp i att stötta, följa och bedöma eleverna när de är på APL. I LoopMe
registrerar även lärarna när de gör sina APL-besök. Detta fungerar olika väl för olika lärare. Vissa gör
det varje gång, andra gör det aldrig. De som aldrig gör det menar att detta beror på att de glömmer.
Några handledare har börjat använda appen men överlag har just den funktionen inte kommit igång.

Att mentor gör APL-besök har varit väldigt uppskattat. Både yrkeslärare, mentorer och elever har
upplevt detta som positivt och att det bidragit till en känsla av sammanhang och helhet. Tiden är en
bristvara även i detta sammanhang och det skulle behöva organiseras tydligare för att skapa tid för
dessa besök. APL-besök ihop med biträdande rektor har varit uppskattade av både lärare och elever
och av handledare. Detta är något som som vi vill fortsätta att utveckla och jobba vidare med och som
kan bli en viktig del i att få ihop gg-kurser med APL samt ett sätt att stärka mentorskapet och arbetet
mot examensmålen i alla kurser, inte bara i yrket.

En utmaning vi upplever med programråd är att det är svårt att få branschen att komma. Även på de
gemensamma programråd som vi nu deltar i ihop med andra skolor  har det varit svårt att få med
representanter från branschen, vilket varit ett av huvudsyftena med att ha gemensamma programråd.
Detta är olyckligt då det behövs ett nära samarbete med branschen för att ska kunna samverka för en
positiv och relevant utveckling. Detta med gemensamma programråd är nytt och i tror och hoppas att
det kommer fungera bättre i framtiden och att pilotprojektet blir permanent och börjar användas på fler
program.

Slutsatser

Det är tydligt att pandemin släppt sitt grepp och att vi kommer få det lite lättare framöver med att
anskaffa APL-platser. Många upplever att de nu har ett välfungerande nätverk med APL-platser vilket
underlättar arbetet mycket. Dock ser vi att i är duktiga på att ordna APL-platser i åk 2 och 3 men att
det i flera branscher är svårt i åk 1. Här behöver vi fundera över om vissa program kanske inte ska ha
APL i åk 1. Elprogrammet kommer sluta med detta till nästa läsår och Bygg har inte APL i åk 1. Några
program, som handelsprogrammet ser dock inte att de kan ge eleverna all den träning och kunskap
de behöver om de inte får gå ut på APL. Önskemål om en verkstad för Handelsprogrammet finns för
att skapa möjlighet att träna på fler saker inne på skolan. En slutsats som dras är att elever som inte
får komma ut på APL under åk 1 inte får chansen att känna efter om de valt rätt yrke förrän senare
och då blir det väldigt jobbigt att välja om. Att få ha APL redan under hösten i åk 1 gör att eleverna
tidigt får en känsla för deras framtida yrke och möjlighet att söka om till nästa år om det inte känns
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som de gjort rätt val. Därför är det trots allt bra att ha APL redan i åk 1 i de branscher som kan ta
emot redan då.

Vi behöver fortsätta att utveckla arbetet med LoopMe. Få med fler handledare att använda appen är
viktigt men eftersom arbetet med detta går så trögt så kan vi inte ha det som mål riktigt än. Fokus
nästa år behöver ligga på att få alla yrkeslärare att loopa vid APL-besök. Detta är viktigt för att vi ska
kunna säkerställa kvaliteten på den undervisning som är förlagd på APL. Det behöver ställas tydligare
krav från skolledningen på att alla ska loopa sina APL-besök och för att ingen ska glömma att göra
detta behöver de påminnas varje vecka. Vi skulle vilja fortsätta med att mentor gör APL-besök men vi
ser att det blir för tidskrävande i förhållande till vad det ger. Att mentor besöker sina elever ute i
verkstaden eller på yrkeslektioner kan vara ett annat sätt att skapa en helhet för eleverna och för att
skapa ett samarbete mellan mentor och yrkeslärare. Biträdande rektor fortsätter att göra APL-besök
och gärna ännu fler än vad som gjordes under detta läsår. Vi behöver ha en fortsatt dialog kring tid
och arbetsinsats för anskaffande at av APL-platser.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

På Praktiska Gymnasiet Uppsala finns en studie- och yrkesvägledare (SYV) på 20%. Skolan har en
SYV-plan som beskriver vad som görs under året och av vem. Individuell studie- och yrkesvägledning
genomförs av SYV och den generella studie- och yrkesvägledningen genomförs framförallt av SYV
och yrkeslärare men även annan personal finns med i det arbetet. SYV ingår i elevhälsoteamet och
deltar i EHT-möten varje vecka.

Samverkan SYV/lärare sker framför allt i arbetet med att förbereda elever för APL samt i det fortsatta
arbetet att få elever att lyckas på sin APL. Skolan har ett samarbete med arbetsförmedlingen där EHT,
SYV och mentor kan ta hjälp av arbetsförmedlingen för att få APL att fungera för elever med särskilda
behov samt att hjälpa elever med särskilda behov ut i arbetslivet efter avslutat skolgång.

SYV genomför gruppvägledning med samtliga elever i åk 1 innan de går ut på APL för första gången.
Syftet med dessa vägledningssamtal är att göra elever mer förberedda och trygga, så att de har större
chans att lyckas på sin APL. Yrkesläraren förbereder eleven inför APL kring andra frågor som mer är
kopplade till yrkeskunskaper och branschens olika villkor och förutsättningar. Ett visst samarbete finns
här mellan yrkeslärare och SYV, när det kommer till elever som skolan bedömer kommer ha svårt att
lyckas på sin APL.

Generell studie- och yrkesvägledningen genomförs av SYV i alla årskurser klassvis, men med olika
fokus. I åk 1 handlar det mycket om information och kunskap om hur gymnasiet fungerar och
individuella val. I åk 2 handlar det också mycket om individuella val, valkompetens och om olika
utbildningsvägar efter gymnasiet. I åk 3 är fokus kring examen och vägar vidare efter gymnasiet.
Skolan har ett digitalt SYV-klassrum som är en plattform där eleverna kan hitta information och få tips
och ideer kring allt som har med studie- och yrkesvägledning att göra. Nytt för i år är att SYV redan i
åk 1 pratar mycket mer om yrkeshögskola och alla de möjligheter som finns inom denna
utbildningsform. Syftet är att visa för eleverna att högskola och universitet inte är enda sättet att
plugga vidare. Genom att eleverna tidigt får upp ögonen för YH-utbildningar breddas deras bild av vad
gymnasieutbildningen kan leda till samt att de får en förståelse av hur bred deras yrkesutbildningen
faktiskt är. Även i åk 2 har YH-utbildningar lyfts mer tydligt detta läsår vilket ger resulta som syns i hur
eleverna gör sina individuella val samt att många fler elever vill få hjälp att söka just YH-utbildningar.
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Individuell studie- och yrkesvägledning genomförs vid behov av både SYV och lärare. SYV ansvarar
för att genomföra samtal med elever som är osäkra på sitt val av utbildning, hjälper till att byta
utbildningsväg och informerar och hanterar sommargymnasiet. Alla elever erbjuds möjlighet till
individuella samtal och hjälp att hitta och söka utbildningar efter gymnasiet.

SYV på skolan har ett nära samarbete med kommunens aktivitetsansvar. Elever som är osäkra på om
de vill fortsätta gymnasiet vägleds tillsammans av skolans SYV och SYV på Kommunala
aktivitetsansvaret (KAA).

Arbetet med studie- och yrkesvägledning utvärderas  av personal i samband med att arbetsplanen
utvärderas och genom de analyssamtal som genomförs med alla yrkeslärare kring APL. I dessa lyfts
även frågor kring samarbetet med SYV. En specifik fråga om studie- och yrkesvägledning finns med i
elevenkäten, men resultatet av studie- och yrkesvägledning kan även utläsas i en del andra frågor
som eleverna svarar på i enkäten.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

79% av eleverna svarade att de i mycket hög utsträckning kan få råd och stöd i valet av framtida
studier och yrkesval vilket är en försämring från förra årets 82%. Vad detta beror på är svårt att veta
då vi organiserat studie-och yrkesvägledning på samma sätt som förra året. Dock ökar behovet av
studievägledning och en utbildad syv skulle behövas och skulle göra skillnad för eleverna. Under
detta läsår har samarbetet med KAA varit större och mer frekvent än tidigare. Många elever har under
året behövt stöd och vägledning då de känt att de valt fel eller inte alls vet vad de vill göra. Detta har
lett till att skolan och KAA har haft många gemensamma möten och ärenden som fungerat mycket väl
och gett elever och vårdnadshavare en god bild av de olika alternativ som funnits till hands och att
övergången mellan Praktiska gymnasiet, en ny skola eller anna aktivitet har kunnat förberedas och
förankrats mycket väl. Syv har haft nästan en fördubbling av antal elever som velat ha hjälp att söka
viadre studier efter avslutatd utbilding, både Komvuxutbildingar och YH-utbildingar. Färre elever än
tidigare har behövt hjälp att göra efteranmälningar till andra skolor vid skolstart. Vi ser ett ökat intresse
av att plugga vidare efter gymnasiet och behovet av studie- och yrkesvägledning har ökat under detta
läsår. Vad detta ökande intresse beror på är inte helt klart. Det kan vara världsläget och möjligheterna
till jobb som göra att fler är intresserade av att plugga vidare men det kan även bero på att
informationen om YH och Komvux har blivit tydligare och att detta sker redan i åk 1 och sedan
återkommer i både åk 2 och 3.

Mentorer uppger att samarbetet med SYV fungera väl och att deras elever snabbt får samtal och hjälp
av SYV vid behov. Önskemål om att syv kommer in mer i undervisningen i vissa kurser finns. Detta
kanske även skulle öka elevernas uppfattning om en tillgänglig studie- och yrkesvägledning. När det
gäller studiebesök och information om branscherna så ligger detta på yrkeslärare. Under pandemin
har studiebesöken varit få men har i viss mån kommit igång under detta läsår. Här ser det lite olika ut
på olika program. VIssa gör många studiebesök medan andra inte gör några. De som inte gör besök
menar att det beror på tidsbrist och att de tycker att den förlorade undervisningstid ett besök innebär,
inte står i proportion till vad eleverna får ut av ett besök. Inställningen till studiebesök skiljer sig alltså
åt mellan programmen, men samtliga yrkeslärare önskar att SYV kunde vara med på vissa besök
eller på lektioner där man pratar om branschen och om olika karriärvägar inom en viss bransch. Förra
året lyftets önskemål om att SYV/ biträdande rektor skulle komma med ut på APL-besök vilket har
genomförts detta år och varit väldigt uppskattat av samtliga yrkeslärare och alla svarar att de vill att
detta ska fortsätta nästa läsår.
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Den gruppvägledning som SYV genomför med eleverna innan deras första APL i åk 1 uppskattas av
yrkeslärare men de flesta är osäkra på om detta faktisk hjälper eleverna att lyckas på sin APL. Dessa
vägledningsmöten ses mer som en trevlig stund och uppskattas för att lärarna känner att de får lite
stöd och avlastning.

Slutsatser

Behovet av studie- och yrkesvägledning har ökat och vi bör se över om tjänsten kan utökas något
samt om det går att anställa en utbildad SYV för att bättre möta elevernas behov av vägledning. Vi ser
att arbetet med information om olika utbildningar efter gymnasiet fungerar väl eftersom fler väljer att
söka dessa efter studenten. Vi ska fortsätta med att visa på dessa möjligheter och informera om YH i
åk 1, 2 och 3. SYV behöver komma ut mer i klasserna och delta i vissa delar av undervisningen, både
i gg-kurser och på yrket. Ett fokus framåt bör vara att yrkeslärare förstår sin egen roll i den generella
vägledningen och tar med eleverna på studiebesök och tar ansvar för att visa olika delar av
branschen. Ett sätt att få detta att ske är tydligare gå igenom vad som förväntas från ledningen och
sätta ett krav på ett visst antal besök som ett minimum under ett läsår. Samarbetet med KAA behöver
fortsätta på samma sätt som nu då detta fungerar mycket bra och hjälper våra elever att fatta
välgrundade beslut om framtiden.

Gruppvägledning inför APL behöver ses över. Slutsatsen av utvärderingen med lärarna är att dessa
bidrar till ett gott samarbete mellan SYV och lärare men det är tveksamt om de alls hjälper eleverna.
Vi skulle behöva ställa frågor till eleverna om detta innan vi beslutar om en förändring. Samtliga
yrkeslärare vill dock att vi fortsätter med denna gruppvägledning inför APL. De ser att det som är
fokus på vid dessa träffar, sociala färdigheter för att fungera på en arbetsplats, är väldigt viktig och
något som, när det brister, gör att elever inte trivs eller blir av med sin plats. Vi skulle alltså behöva
arbeta ännu mer med detta men frågan är på vilket sätt.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Till nästa läsår genomförs förändringar i läroplanen. Vi har under vårterminen förberett oss på dessa
förändringar som framförallt handlar om normer och värden. Vi behöver fortbilda oss och vi behöver få
in den nya läroplanen i skolans värdegrund och i arbetet med #schysstpåjobbet.

Under flera år har målet och visionen för skolan varit att arbeta med en helhet i utbildningen. Där
examensmålen är viktiga för alla som jobbar i skolan. Vi vill utveckla detta arbete ännu mer, genom att
fortsätta våra projekt och eventuellt ta fram något nytt projekt. Vi kommer göra förändringar i
pågående projekt men också se om samarbeten mellan lärarna kan göra att eleverna kan visa sina
kunskaper i fler ämnen samtidigt knutna till samma uppgift. Det är också viktigt att vi behåller
processen med lektionsbesök levande. Lärarna uppskattar detta arbete mycket. Lärarna besöker
varandra men lärarna får också besök av skolledningen. De önskar även fler spontana besök av
skolledning och elevhälsoteam. Vi ska också  arbeta ännu mer med yrkesmatematik för att hålla
examensmålen levande. Här skulle vi behöva få inspiration från andra skolor eftersom vi har så
många program på skolan. Helhet i utbildningen består även av ett gott mentorskapsarbete enligt vårt
sätt att se. Skolan måste fortsätta att jobba för en högre närvaro. Vi är hyfsat bra på att följa vår
frånvarorutin men ibland brister det och då behöver vi bli bättre. Mentorerna önskar någon form av
uppföljning från EHT angående frånvaron. Innan en frånvaroutredning görs av kurator behöver mentor
veta mer än de oftast gör i dagsläget.

Nu när Skolverket inför betygskriterier igen och gör om sättet att bedöma och betygsätta behöver vi
avsätta en hel del tid till att lära oss de nya riktlinjerna. Vi kommer också att gå kursen från Karlstads
Universitet en gång till eftersom det delvis är nytt innehåll pga ändrade allmänna råd.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Uppsala 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 Uppsala

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet 18

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 5 5

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 5 2

El- och energiprogrammet Elteknik 22 23 18

Fordon- och transportprogrammet 7

Fordon- och transportprogrammet Karosseri och lackering 2 0

Fordon- och transportprogrammet Personbilsmekaniker 7 6

Handel- och administrationsprogrammet Handel och service 174 10 22

Hantverksprogrammet Florist 4 4 1

Industritekniska programmet Svetsteknik 5 3 5

VVS-och fastighetsprogrammet VVS 11 6 11

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg-och anläggning 1

Programinriktat val Fordon- och transport 1

Programinriktat val Handel- och administration 1

Yrkesintroduktion Bygg-och anläggning 3 3
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Yrkesintroduktion Fordon- och transport 2

Yrkesintroduktion Handel- och administration 3 4 1

Yrkesintroduktion Hantverk 1 1 1

Yrkesintroduktion Industritekniska 1 1

Yrkesintroduktion VVS-och fastighet 1

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020 24% 26% 31%

2020/2021 20% 36% 26%

2021/2022 20% 41% 28%

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

Personal

Andelen behöriga gg-lärare är 100%. Andelen yrkeslärare med pedagogisk examen är 25%. 85% har
genomgått den interna PiL-utbildningen. Skolan har specialpedagogisk kompetens, kurator,
skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog. I övrigt arbetar även på skolan en administratör, en
studie-och yrkesvägledare, en elevresurs, två studiehandledare och två elevassistenter.

Organisation och arbetsformer

Skolans utvecklingsorganisation består av en ledningsgrupp med en rektor, en biträdande rektor, en
specialpedagog, två förstelärare samt en processledare. De träffas en gång per månad och arbetar
med utveckling av skolan. Personer ur ledningsgruppen träffar lärarna vid olika möten under året med
olika agendor. Alla lärare är mentorer. Skolan har ämneslag, både lokalt och regionalt.

31


