
KVALITETSRAPPORT
Praktiska Gymnasiet Ystad

Läsåret 2021/2022



Innehållsförteckning
1. Ledare - Rektor har ordet 3

Läsåret 2021/2022 3

2. Vårt kvalitetsarbete 4

Vår kvalitetsmodell 4

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 5

Lokal utvecklingsorganisation 5

MUD - Måluppfyllelsedokument 5

Undervisningsutvärdering 6

Elevenkäten 6

Skolinspektionens enkät 6

3. Resultatredovisning (resultatkvalitet) 8

Kunskaper 8

Normer och värden 12

4. Övergripande utvärdering av verksamheten (strukturkvalitet & processkvalitet) 13

Undervisning – kunskaper och värden 13

Organisering av undervisningen 13

Utvärdering av undervisningen 14

Slutsatser 16

Bedömning och betygsättning 16

Organisering och utvärdering av bedömning och betygsättning 16

Nationella prov och slutliga kursbetyg 17

Slutsatser 18

Introduktionsprogram (IM) 18

Organisering av introduktionsprogram 18

Utvärdering av introduktionsprogram 19

Slutsatser 19

Elevhälsoarbete 20

Organisering av elevhälsoarbetet 20

1



Utvärdering av elevhälsoarbetet 20

Slutsatser 21

Arbetsplatsförlagt lärande 22

Organisering av APL 22

Utvärdering av APL 22

Slutsatser 22

Studie- och yrkesvägledning 23

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 23

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen 23

Slutsatser 23

Fokusområde: kommunikation 25

Organisering av fokusområde: kommunikation 25

Utvärdering av fokusområde: kommunikation 25

Slutsatser 26

Fokusområde: internationalisering 26

Organisering av fokusområde: internationalisering 26

Utvärdering av fokusområde: internationalisering 26

Slutsatser 27

5. Sammanfattning och fokus framöver 28

6. Grundfakta 29

Om Praktiska 29

Om Praktiska Gymnasiet Ystad 29

Bilagor 33

2



1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022

Under läsåret har vårt interna arbete ytterligare stärkts och utvecklats på ett framgångsrikt sätt, dels
genom en utveckling av ledningsgruppen och dels genom de satsningar vi gjort på våra
utvecklingsområden. Under året har vi bedrivit ett projekt kring organisationsutveckling
(WHOLE-projektet),  vilket har gett oss bättre struktur, bättre arbete i ledningsgrupp och tydligare
samverkanskanaler.

Arbetet har också stabiliserats med en ännu högre andel behöriga lärare, där t. ex. samtliga gg-lärare
är legitimerade (med undantag för idrott). Flera yrkeslärare är legitimerade, medan övriga yrkeslärare
är, med något undantag, tillsvidareanställda efter genomgången internutbildning, PiL. Detta bådar för
att en kontinuitet i arbetet kan byggas vidare på under kommande läsår. Kontinuiteten kombinerat
med WHOLE gör att personalen har bättre kommunikation och gemensam förståelse.

APL-arbetet har stärkts genom ett utökat användande av LoopMe samt vidareutveckling av digitala
kontrakt till att även omfatta arbetsgivarkoll. Kopplingen mot poängplanerna har stärkts genom
koppling mellan Schoolsoft och de digitala kontrakten. SYV och APL-ansvarig har som uppdrag att
lyfta APL-platsanskaffning till en strategisk nivå där vi kan ha ett kontinuerligt och utvecklande
samarbete med våra strategiska partners, bl a på programråd, handledarutbildningar och lokal mässa.

Vi har under året arbetat med tre fokusområden, som vi vid läsårets slut kan konstatera har gett goda
resultat. Av de tre områdena lämnar vi nu samtliga för fortsatt implementering. Vi har genom arbetet i
fokusområdena på våra analysseminarier identifierat nya fokusområden, som vi kommer att lägga in i
arbetet  läsåret 2022-2023.

Under läsåret har eleverna i årskurs 1 fått egna elevdatorer. Tillgång till egna datorer och ny
möblering i skolrestaurangen var “överraskningarna” när eleverna kom till ny termin, vilket
uppskattades av eleverna.
Elever som läser på vård- och omsorgsprogrammet samt de som valt högskolepaketet har också
försetts med egen dator eftersom studierna kräver detta. Övriga elever har haft tillgång till lånedatorer
på lektionstid.

Ett tydligt område, där det märks att våra insatser gör nytta, är elevnöjdhet och studiero, där vi kan se
att satsningar på både lokaler och inredning samt på ökad personalnärvaro i gemensamma utrymmen
har avsedd effekt. Vidare har satsningar på särskilda undervisningsstöd hjälpt eleverna att öka sin
måluppfyllelse.

Inför läsåret 2022–2023 kommer vi att göra en omorganisation, där nuvarande rektor kommer att gå i
pension. Överlämning/övergång  till ny rektor är säkrad genom att nuvarande rektor stannar kvar på
positionen tills ny rektor är rekryterad.
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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:

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

Aktiv resursfördelning

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

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.

MUD - Måluppfyllelsedokument

För att vi på ett tidigt stadium ska kunna fånga upp elever som riskerar att inte nå målen, t ex på
grund av hög frånvaro eller andra  problem i  skolgången,  genomför vi ett MUD-möte en gång per
månad. De undervisande lärarna dokumenterar en gång i månaden i MUD hur eleven ligger till i
kursen och om eleven har möjlighet att uppfylla kurskraven. Under det efterkommande MUD-mötet
ges alla mentorer möjlighet att ta upp elever som MUD visar riskerar att inte nå målen. Under mötet
tar kollegiet del av varandras erfarenheter och försöker hjälpas åt med att finna lösningar, som kan
hjälpa eleven framåt. Diskussionerna grundar sig i tanken att det som fungerar för eleven i ett
klassrum kanske kan införas i ett annat klassrum. Vi har under året förändrat vårt arbetssätt med
MUD genom att effektivisera mötena, förtydliga uppdraget och än mer fokusera på elevernas
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progression och måluppfyllelse. MUD har ett pedagogiskt motiv som via SchoolSoft ger oss
möjligheten att följa upp och stödja elevernas kunskapsutveckling.

Undervisningsutvärdering

Två gånger om året får eleverna möjlighet att göra en undervisningsutvärdering. Det innebär att
eleverna får utvärdera hur läraren bedriver undervisningen vad gäller till exempel studiero, hur väl
undervisningen knyter an till examensmålen, återkoppling om hur eleven ligger till i kursen, hur väl
stöd ges, information om hur eleven kommer att bedömas och betygsättas, elevinflytande samt hur
väl läraren kan förklara hur eleven kan förbättra sig. I år har vi arbetat annorlunda med resultaten av
undervisningsutvärderingen. Alla lärare har haft i uppdrag att själva analysera resultatet av sin
undervisningsutvärdering och har därefter delats in i grupper, där individuella redovisningar har
framförts. Grupperna har sedan reflekterat över hur vi kan förbättra de områden vi brister i samt hur vi
kan bli ännu bättre på det vi redan gör bra. Några av lärarna testade att göra ytterligare en mindre
enkät med stöd av svaren på sin undervisningsutvärdering. Detta för att få ännu mer tillförlitliga svar
från eleverna. Vi kommer att implementera detta arbetssätt framöver, eftersom vi tycker att vi genom
detta har fått ut betydligt mer av enkäterna. Vi tror också att detta kan göra att eleverna känner att vi
faktiskt lyssnar på dem och gör förbättringsåtgärder och som skapar ett ökat elevinflytande.

Vi upplever att lärarna i kollegiet blir mer och mer trygga med att utbyta positiva och negativa
erfarenheter, som lärare ställs inför. Vårt kollegiala samarbete har förbättrats väsentligt det senaste
året och beror till stor del på att vi har deltagit i ett utvecklingsprojekt, WHOLE. Projektet handlar om
att undersöka vetenskapligt utprovade aspekter av verksamheten, t.ex ledarskap, roller, hälsa, trivsel,
kränkningar, samarbete, stress och effektivitet.

Elevenkäten

På de flesta områden i elevenkäten har vi förbättrat oss. Områdena arbetsro och att eleverna
upplever att de blir utmanade i kurserna har ökat med hela 10 procentenheter. 85 % av våra elever
känner sig väldigt trygga på vår skola, ytterligare 7 % känner sig trygga. Vissa klasser har varit
särskilt utsatta för konflikter och andra psykosociala påfrestningar, resultaten har trots det inte
försämrats mer än med 1 procentenhet gällande hur eleverna bemöter varandra. Vi har tyvärr ett par
klasser, som uttrycker starkt missnöje inom vissa områden. Den klass som uttryckt störst missnöje är
en klass, som tyvärr har påverkats negativt av både lärarbyten och pandemin. Vi har vidtagit åtgärder,
för att skapa bättre förutsättningar inför nästa läsår. En klass hade från läsårsstart med sig konflikter
från grundskolan, som gjorde att eleverna hade svårigheter att tillsammans bidra till ett positivt
klassrumsklimat. Den här klassen slogs samman med en annan klass under vissa lektioner. Det
gjorde i sin tur att konflikterna spred sig. Efter ett intensivt arbete kring konflikterna gjordes en mindre
enkät, där eleverna b.la fick nya frågor angående trivsel och trygghet. Svaren visade att merparten
tyckte att relationerna och tryggheten bland eleverna hade blivit bättre.

I år har vi arbetat annorlunda med enkätsvaren. Alla klassföreståndare fick i uppdrag att analysera
resultaten tillsammans med sin egen klass och delge analysen både muntligt och skriftligt inför
kollegiet. Vi hade därigenom många givande diskussioner, som gjort att vi tillsammans har hittat
lösningar och förbättringsåtgärder där det behövs, samt fått oss att inse att vi redan gör många bra
saker, som gynnar och utvecklar våra elever.

Skolinspektionens enkät

Till vår stora glädje visar även resultaten från Skolinspektionens enkät att våra elever känner sig
trygga på skolan. På frågan om eleverna känner sig trygga i skolan får Praktiska gymnasiet i Ystad
hela 9.4 av 10 möjliga. Praktiska gymnasiet i Ystad ligger över värdet för alla medverkande
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skolenheter, eller i paritet med. Detta gäller samtliga punkter utom kritiskt tänkande. Resultaten visas i
bilden nedan.
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3. Resultatredovisning (resultatkvalitet)
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i
läroplanen och varje programs examensmål.

Kunskaper

Avgångselever

● Andel med examen

Vi noterar att andelen elever med gymnasieexamen fortsätter att öka, vilket vi ser som positivt.
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● GBP avgångsbetyg

Vi noterar att arbetet med anpassningar, fokusdagar och fokus på individens utveckling gett
effekt.
Trots föregående års goda resultat har vi med gemensamma krafter kunnat öka GBP med

hela 12,2%.

● Hur många är behöriga till högskolan?
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Man väljer inte Praktiska gymnasiet Ystad för att få högskolebehörighet. Vi erbjuder alla elever att
välja vårt  högskolepaket för grundläggande högskolebehörighet och de har även möjlighet att lägga
till Matematik 2a.
Statistiken blir svårtolkad eftersom det är mellan 10 % och 20 % som väljer högskolepaketet (5-10
elever) inför varje årskurs 2. Avstår därför från djupare analys.

● Andel som fått anställning

I en undersökning på skolan om hur många av avgångseleverna som fått anställning, skall gå till
vidare studier eller militärtjänstgöring är det hela 86,8% av eleverna som skall detta.

Vi kan tydligt se att vårt arbete med att öka andelen elever med gymnasieexamen ger goda resultat,
eftersom antalet fortsätter att öka. Till årets resultat måste dock noteras, att andelen elever som
faktiskt tog gymnasieexamen är högre än vad statistiken visar, eftersom många elever valde att göra
en prövning i engelska, svenska eller matematik vid slutet av sin skolgång, vilket innebär att de kunde
gå ut med examen. I ämnet Idrott och Hälsa 1 genomfördes två friluftsdagar, då elever kunde
komplettera med missade moment (åk1), för att kunna få kursbetyg. Någon visade dessutom upp
färdigheter i simning,  vilket innebar att hen kunde få grundskolebetyg i ämnet och då bli nationellt
antagen. Eftersom ämnet i deras studieplan redan var betygsatt, kommer inte resultatet med i
statistiken. Som skola gjorde vi ett stort krafttag att hjälpa eleverna med sina examina, där vi under
hela eller delar av läsåret satte in extra resurser, stödundervisning, fokusdagar och läxhjälp, för att
öka andelen elever med examen.

Som man kan se av diagrammen har andelen elever med examen ökat på samtliga program med
undantag från VO. Här vet vi dock att drygt hälften av eleverna har invandrarbakgrund och har kommit
till skolan som IMY eller IMV. Dessa elever har lyckats bra med sina studier, men har haft lite svårare
väg till examen än de elever som antogs på nationella programmet. Störst problem har flickorna i
VO19 haft med Engelska 5
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Samtliga elever

● Alla elever på skolan

● Årskurs 3

● Årskurs 2

● Årskurs 1

Andelen F i årskurs 2 härrör sig från den stora andel F i två yrkesämnen - Mekatronik och
Belysningsteknik. I våra prognoser (MUD och betygsprognos) har resultatfördelningen varit
annorlunda, endast fyra F sammantaget, medan slutbetyget till vår stora överraskning visade sig helt
annorlunda. Vi kommer att genomföra ett test under augusti 2022, för att kontrollera huruvida betygen
är korrekt satta. Om vi bedömer att de inte är det,  kommer vi genomföra fler test, för att kunna
korrigera betygen, eller om vi skall ge kursen på nytt för samtliga elever. Betygen sattes av en
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legitimerad lärare, som nu har lämnat skolan.

Elever på introduktionsprogram

De flesta elever som börjar på ett introduktionsprogram blir under sin tid i gymnasiet behöriga till
nationella program och redovisas därför i tabellerna över elever på nationella program. Vi har tre
elever som är nationellt antagna men som inte nått målen för gymnasieexamen. Till vårt HV-program
har det av tradition sökt sig kvinnliga elever som av en eller annan anledning har haft det tufft att
fullfölja skolan. Vi ser att det finns de som vi lyckas hjälpa, men dessvärre även de som vi inte lyckas
med.

Normer och värden

Höstens LOV-enkät (Likabehandling- och värdegrundsenkät) visar att våra elever känner sig trygga
på skolan, i sin klass och med skolans personal. Eleverna tycker att de behandlar varandra väl. Förra
året uppgav 10 % att de inte kände sig väl behandlade av andra elever. I år har andelen glädjande
nog sjunkit till 8%. Eleverna uppger även att de känner sig väl behandlade på sina praktikplatser.
Endast 3 % har uppgett att de har blivit illa behandlade. 8 % av våra elever har uppgett att de har
blivit illa behandlad av skolans personal. Det är samma siffra som förra året. Vi har under höst- och
vårterminen gjort förändringar, som kommer att göra att det här problemet inte kvarstår framöver.
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Elevinflytande är något vi måste arbeta mer med under nästa läsår. 53 % av eleverna svarar i årets
elevenkät att de inte fått vara med och diskutera skolans regler. Detta är en försämring från
föregående år då 37 % upplevde detta. En tredjedel av våra elever vet inte vad skolan gör, när någon
blir illa behandlad. Även om detta är en förbättring behöver vi prata mer med eleverna om vad vi
faktiskt gör. På frågorna om eleverna vet vem man kan kontakta och om skolan genomför åtgärder för
detta svarar nästan 90 % att de vet. Vi måste alltså kommunicera vad det är vi gör, när någon blir illa
behandlad. Tittar vi på hur andelen tjejer och killar har svarat i enkäten är det inga anmärkningsvärda
skillnader.

4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Detta läsår har skolan återgått till ordinarie närundervisning. Efter två år av fjärrundervisning har
skolan fokuserat på att organisera undervisning i klassrummet igen. Pedagogisk schemaläggning,
ämnesövergripande undervisning, lärande bedömning, ökad måluppfyllelse och tidig uppföljning av
elevers kunskaper är ett urval av organisatoriska utvecklingsområden skolan har arbetat med.

Under kollegiets veckomöten har vi genomfört Skolverkets kurs Undervisningsutvecklande
bedömning. Kursen ämnar  öka förståelsen för hur planering, genomförande och bedömning är
sammanlänkade. Kursen har gjort att lärarna har fått en tydligare samsyn kring betyg och bedömning.
Under föregående år arbetade kollegiet med formativ bedömning och det nya materialet fördjupade
dessa kunskaper. Lärarnas utveckling har lett till mer avancerade pedagogiska och flexibla
planeringar och att lärarna lärt sig att sätta in och prova fler extra anpassningar. De gemensamma
kunskaperna och samsynen har också förenklat och förbättrat samarbetet mellan lärarna i exempelvis
MUD-seminarier och andra kollegiala sammanhang. Till följd av de pedagogiska samtal, som har förts
under exempelvis MUD-mötena, uttrycker de flesta av lärarna att de har fått syn på sin undervisning
och förnyat gamla arbetssätt och uppdaterat metoder att nå fram till eleverna. Lärarna har till följd av
den kollegiala kunskapssynen fått en mer likartad undervisning och gemensam struktur. MUD och
Skolverkets utbildning har gett en bättre grund för att ha stor nytta av sambedömningsdagarna då till
exempel yrkeslärarna hjälptes åt med bedömning av APL<->teori utifrån Skolverkets betygskriterier.
Den gemensamma kunskapssynen innebar att lärarna hade möjlighet att delta i diskussionerna med
samma förutsättningar.

Detta år har skolan arbetat ytterligare med att stärka mentorskapet. Med en tydligare struktur kunde
mentorerna fånga upp elevernas tankar och åsikter om undervisningens innehåll och metod mer
strategiskt och löpande under året. Det har även formats så kallade arbetslag uppdelat i program. I
arbetslaget är både GG-lärare och yrkeslärare mentorer. Tisdagar och torsdagar har arbetslaget
morgonmöte där elevers närvaro, kunskaper och bedömningar diskuteras.

I alla klassrum har vi en grundutrustning för att underlätta individanpassningar, till exempel fokuslådor,
Timetimers, avskärmningar och “magnetskyltar”. Alla elever på skolan har tillgång till
individanpassning. Skolan ser det som en grundläggande förutsättning, för att alla elever ska nå de
uppsatta målen.
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Vi strävar efter att ge eleverna ett helhetsperspektiv i sin utbildning och för att gemensamt stötta
eleverna i att nå sina examensmål. Vi arbetar därför med ämnesövergripande undervisning. Vi har
exempelvis arbetat med hållbar utveckling och de globala målen (Agenda 2030) under vårterminen
2022 i både gg-ämnen och yrkesämnen. Det har organiserats på så sätt att vi introducerade hållbar
utveckling utifrån ett mer generellt perspektiv i samhällskunskap, historia, svenska och engelska, för
att sedan fördjupa och specificera elevernas kunskaper om hållbar utveckling inom de olika
yrkesprogrammen. Under läsåret genomfördes ytterligare ett ämnesöverskridande arbete i svenska
och historia.

Vi har även en temavecka om året som helt ägnas åt hållbarhet. Under temaveckan arbetade
eleverna programöverskridande med olika projektarbeten. Eleverna fick välja mellan olika
projektarbeten utifrån intresse, forskningsintresse och nyfikenhet. De projekt som gick att välja mellan
var: fördjupningsarbete om psykisk ohälsa, hållbar utveckling inom yrket, kreativt skapande med
koppling till de globala målen samt hållbar konsumtion som avslutades i en second hand-försäljning.
Under veckan bjöds det in föreläsare på de olika programmen samt organiserades det en filmvisning
om hållbar konsumtion i biografen. Vi såg hållbar utveckling som fruktbart att samarbeta kring,
eftersom det är tydligt skrivet i såväl examensmål som skollag att eleverna ska utveckla kunskaper
om samhälle och miljö.

Vi har organiserat en stödtid på tre timmar för våra elever varje fredag under vårterminen. Stödtiden
har fungerat på det sättet att alla elever oavsett ämne är välkomna att få hjälp och stöd. Vi har haft tre
lärare i de gymnasiegemensamma ämnena tillgängliga för detta. Grundidén var att elever som varit
sjuka under veckan och behöver tid att ta igen de uppgifter som missats. Vi ville dessutom erbjuda
stödtiden på skolan eftersom många elever inte har möjlighet att arbeta hemma med skoluppgifter.
Stödtiden blev i slutändan även ett tillfälle för prövningar där elever som erhållit betyget F i diverse
kurser kunde pröva sin kunskap.

Ökad måluppfyllelse Engelska 5 och Matematik 1a

Av erfarenhet har eleverna i årskurs 1 haft vissa svårigheter att nå ett godkänt resultat i kurserna
Engelska 5, Svenska 1 samt Matematik 1a. Eftersom de behöver ett godkänt resultat i dessa kurser,
för att kunna ta examen, har vi funderat på hur vi ska kunna hjälpa de elever, som har extra stora
svårigheter. Förra året provade vi att göra prövningar för de elever, som har visat ett mycket gott
resultat i de diagnoser vi gör i respektive ämne. De allra flesta eleverna har störst problem i
matematik samtidigt som många redan har goda färdigheter i engelska. Vi såg därför två positiva
effekter av prövningar, ännu mer tid för svaga elever i både matematik och engelska.

Detta år har vi gett fler elever möjlighet att göra en prövning i resp kurs. I engelska gör vi en diagnos i
början av höstterminen och om eleven visar höga resultat får de (och vårdnadshavaren) ett
erbjudande om att göra en prövning. Eleverna går kvar i klasserna och deltar i undervisningen tills
samtliga testmoment är avklarade. De får också möjlighet att fortsätta kursen som vanligt om de inte
är nöjda med sitt “prövningsbetyg”. Samtliga vårdnadshavare var positiva till prövningen, men några
elever valde att gå kvar i klassen och följa undervisningen för att lära sig mer och få ett ännu högre
betyg.

De elever som är kvar i klasserna får mer nivåanpassad undervisning och mer formativ bedömning,
vilket hjälper dem att utveckla sina språkkunskaper och så småningom nå ett godkänt resultat.
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Utvärdering av undervisningen

De enkäter och undervisningsutvärderingar som genomförts under läsåret 2021/2022 tyder på att
kvaliteten i undervisningen generellt har ökat. I elevenkäten anser eleverna till stor del att de har
kunniga och kompetenta lärare. I undervisningsutvärderingarna menar de dessutom att de får hjälp
och stöd vid behov, något lärarna har arbetat intensivt med.

Läsåret 2020/2021 gjordes det en insats för att utveckla och förbättra skolans och undervisningens
struktur. Då såg vi att det fanns ett behov av en mer sammanhängande och konsekvent struktur i hela
kollegiet. Rektor i samråd med specialpedagog tog fram magnetskyltar med stödord för läraren att
skapa en tydlig lektionsstruktur. Detta år har dessa magnetskyltar använts mer frekvent och eleverna
har i utvärderingar av strukturen uttryckt att magnetskyltarna varit ett stöd för studieron samt för
kunskapsutvecklingen. Enligt undervisningsutvärderingen som eleverna genomfört är de överlag
nöjda med studieron på skolan. Eleverna anser i undervisningsutvärderingen att lärarna är duktiga på
att skapa lugn i klassrummet men att de önskade att det borde vara mer konsekvenser för de elever
som stör undervisningen.

Utvärderingar och enkäter på skolnivå visar att eleverna inte upplever att de får vara delaktiga i
utformandet av undervisningen och att de inte har inflytande. Lärarna har redan genomfört en del
ändringar i undervisningens planering, för att öka inflytandet. Vid de olika lektionerna har lärare haft
olika strategier, för att göra eleverna delaktiga. Till exempel har eleverna efter varje lektion fått göra
en muntlig utvärdering och svarat på vad av lektionen de vill ändra på till nästa gång, och vilken
arbetsmetod de vill ha fler gånger. En annan metod är att eleverna skriftligt har fått göra en
utvärdering vid varje arbetsområdes slut.

Eleverna har uttryckligen under läsåret efterfrågat mer och tidigare information om hur de ligger till i
kurserna, vilket de även framförde i undervisningsutvärderingarna.

Det ämnesöverskridande arbete som genomfördes i svenska och samhällskunskap var framgångsrikt,
eftersom eleverna kunde se samband mellan de båda ämnena och deras omvärld. I utvärderingen av
arbetet uttryckte eleverna en större motivation, när de fick färre men mer fördjupade uppgifter och i
förlängningen fördjupade kunskaper i ämnet som behandlades. Det ämnesöverskridande arbetet
möjliggjorde för tvålärarsystem och att eleverna fick mer hjälp och stöd i arbetet. Eleverna
uppskattade tvålärarsystemet och såg det som något positivt.

Ht-21 ändrade Skolverket kursplanerna i matematik. Eftersom elever känner sig bedömda hela tiden
så valde man att minska ner kunskapskraven. De är nu mindre omfattande och detaljerade. Detta
gjorde man för att öka fokus på elevernas lärande. Eftersom kursplanerna ändrades behövde vi byta
till ett nyare läromedel. Vi valde det senaste digitala materialet som finns på marknaden. Både lärare
och elever beskriver många fördelar med läromedlet t.ex. återkoppling, statistik, diagnoser, verktyg för
formativ bedömning, fördjupningsuppgifter, gruppuppgifter etc. Utöver detta har det gett ett lugnare
klassrumsklimat då det är lätt att starta lektionen med en startuppgift som samlar klassen och ger
läraren en snabb överblick över vad eleverna kommer ihåg från föregående lektion. I
matematikundervisningen arbetar vi utifrån den senaste hjärnforskningen i matematik som b.la visar
att man behöver arbeta ämnesområdesövergripande när man gått igenom ett nytt ämnesområde.
Metoden ökar lärandet och kunskapen lagras bättre i långtidsminnet.  Vi upplever att eleverna genom
många små diagnoser har minskat sin matematikångest samt fått en ökad tilltro till sin egen förmåga i
ämnet och vid provsituationer. Många av våra elever har haft extra anpassningar i matematik under
grundskolan och kommer till gymnasiet med bristande förkunskaper. För att möta dessa elever på
bästa sätt individanpassar vi undervisning och läromedel i början av kursen. På så sätt säkerställer vi
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att eleverna kan tillgodogöra sig den nya kursen, samt gör att elever med matematikångest får mer
tilltro till sina möjligheter att lyckas med kursen. I vissa fall får vi in elever med mycket goda kunskaper
i matematik. De får då möjlighet att göra en prövning i kursen för att antingen träna mer på andra
ämnen eller direkt börja på andra kursen i matematik.

Årets nationella prov var betydligt svårare än de nationella övningsproven och det läromedel som vi
arbetat med under terminen. När man jämför de nya betygskriterierna, centrala innehållet och
nationella proven är det svårt att se en tydlig koppling. För att innehållet och svårighetsgraden i
undervisningen utifrån betygskriterier och centralt innehåll ska matcha de nationella kursproven
behöver vi fortbildas snarast.

Stödtiden upprättades i samband med en redan existerande lektion. Enbart tre elever var inskrivna i
kursen och efter ett högt tempo och god förkunskap kunde flertalet av dessa elever genomföra
prövning. Detta resulterade i att det frigjordes tid i schemat hos undervisande lärare. Efter samråd
med övriga kollegor och ledning togs beslutet att upprätta denna stödtid med den undervisande
läraren. Både elever och lärare har uttryckt sig väldigt positiva till denna insats och närvaron har varit
hög, vilket också påvisar behovet av stödtiden.

Undervisningen har påverkats av en hög andel frånvaro hos eleverna. Lärarna har arbetat med
mentorerna för att försöka få eleverna att delta i undervisningen. I MUD-möten, arbetslagsmöten och i
analysseminarier har kollegiet samarbetat för att såväl analysera orsaker till frånvaron samt diskutera
hur frånvaron ska stävjas. För en del elever har det fått en tydlig effekt men arbete kvarstår.

Slutsatser

Mot bakgrund i organiseringen av undervisningen samt undervisningens utvärdering har det
uppmärksammats ett par förbättringsområden. Det går även att dra slutsatsen att skolan genomfört
en rad förbättringar vad gäller struktur, samsyn kring undervisning, att skapa meningsfulla och lärorika
lärandetillfällen samt att skolan stärkt arbetet med uppföljning av elevers kunskaper och att tidigt sätta
in stödinsatser. Detta för att alla elever ska ha goda förutsättningar att nå godkända betyg. De
förbättringsområden som kan urskiljas är att synliggöra elevinflytande så att eleverna upplever att de
har möjlighet att påverka samt att förbättra kommunikationen av omdöme och bedömning. Ytterligare
ett viktigt förbättringsområde är att minska frånvaron i undervisningen, analysera frånvarons påverkan
på undervisningen och effektivisera samt förenkla mentorernas arbete med att öka närvaro. Slutligen
ska de positiva insatser som genomförts under året kontinuerligt arbetas med såsom stödtiden för
eleverna, det ämnesövergripande arbetet, det förnyade mentorskapet, struktur och kvalitet i
undervisningen.

Bedömning och betygsättning

Organisering och utvärdering av bedömning och betygsättning
Enligt resultatsammanställningen för året 2021/2022 har andelen elever som går ut med fullständig
gymnasieexamen på skolan ökat från 84% till 86%. Skolans totala andel elever med betyget F har
också minskat från 18% till 15%. Elever som nått högre betyg än E har generellt ökat på alla program.
Under året har skolan i sin SKA-plan haft betyg och bedömning som fokusområde i syfte att öka den
generella måluppfyllelsen.

16



Skolan arbetar aktivt med sambedömning för att betygen ska vara rättssäkra och likvärdiga. Vi arbetar
med sambedömning i det dagliga arbetet, i mer organiserade former vid de årliga
sambedömningsdagarna och vid ämnesövergripande arbete. Sambedömningen innefattar diskussion
kring bedömningsunderlag, planering av bedömning samt betygsättning.

Under kap. 4 ovan har det beskrivits hur undervisningen organiserats med bakgrund i Skolverkets
utbildning Undervisningsutvecklande bedömning. Lärarna har fått verktyg att arbeta mer
förebyggande och processinriktat med elevernas kunskapsutveckling. De upplever att kunskaperna
gett en flexibilitet i planeringen av bedömningen vilket var utbildningens syfte.

MUD har beskrivits i ovanstående kapitel. MUD har underlättat för mentorer att synliggöra elevernas
kunskapsutveckling under året. Vi implementerade arbetet med MUD under läsåret. Vi har behövt
anpassa arbetet med dokumentet för att det ska passa vår verksamhet. Förstelärare och
arbetslagsledare har tillsammans utbildat personalen i användandet av MUD för att få ut så mycket
som möjligt av mötena.

De diskussioner kring betyg och bedömning utifrån MUD som förts i kollegiet under året har lett till att
fler elever nått godkända betyg. Mentorerna har haft möjlighet att redan tidigt på läsåret kunnat stödja
sina mentorselever i sin utbildning. De åtgärder som satts in för elevens kunskapsutveckling
diskuterades med eleverna i individuella mentorssamtal samt delgavs vårdnadshavare i de
rutinmässiga utvecklingssamtalen.

För att förebygga eventuella F har skolan satsat ytterligare på tidigt stöd. Eleverna har önskat mer
individuellt stöd under året vilket inneburit att vi infört generell stödtid och individuell resurstid i
matematik. Eleverna har under dessa tillfällen haft möjlighet att färdigställa uppgifter och uppvisa
kunskaper.

Yrkeslärarna och mentorerna på VF-programmet årskurs 1 såg att det fanns en andel elever som
riskerade att inte nå godkända betyg i yrkesämnena. Eleverna uppvisade en del kunskaper under året
men inte tillräckligt för att lärarna med säkerhet kunde sätta godkända betyg. Det fanns därför en
osäkerhet inför betygssättning vilket betyg eleven skulle få. Några månader innan betygsättning
gjordes det därför en screening av elevernas kunskaper för att säkerställa att rätt betyg sattes.

Under året har undervisande lärare och mentorer arbetat intensivt för att öka måluppfyllelsen i en av
klasserna. Klassen har sammanlagt 36 F-betyg vid terminsslut 2021/2022, det gäller främst
grundämnen. Ett flertal åtgärder såsom kunskapsutvecklande, motivationshöjande och
trygghetsskapande åtgärder har satts in för att motverka den negativa trenden. Utveckling har skett
hos vissa elever men det återstår fortfarande en större insats för undervisande lärare tillsammans
med specialpedagog och EHT för att eleverna i klassen ska ta sin yrkesexamen i årskurs 3.

Nationella prov och slutliga kursbetyg
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Under vårterminen 2022 genomfördes nationella prov i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1,
Matematik 1a1, Engelska 5 och Engelska 6. Fler elever har genomfört proven än tidigare år och det är
även en markant skillnad i totalt antal F från föregående provtillfälle (VT-2019). År 2019 var det totalt
72 elever som fick betyget F på något av proven, 2022 ligger den siffran på 20 F.

Vi har särskilt beaktat resultatet av det nationella provet vid betygssättning, i enlighet med Skolverkets
skrivningar. Skolan strävar efter att betygen i så stor utsträckning som möjligt ska korrelera med
resultaten på de nationella proven. I matematik korrelerar resultaten från det nationella provet och
slutbetyget till största del.

Det finns en del differens i överensstämmelsen mellan provresultat och slutligt kursbetyg vad gäller
Svenska 1, Svenska som andraspråk 1 samt Engelska 5. Flertalet elever uttryckte i efterhand en
osäkerhet vid provtillfällena. De menade att de inte hade erfarenhet av att genomföra nationella prov i
den omfattningen, på grund av corona-pandemin, och att situationen därmed var påfrestande. Det är
flertalet elever som i Sve1/Sva1 fått högre slutbetyg än vad de fått på de nationella provet. Det är en
stor del elever i dessa klasser som har en NPF-diagnos och de extra anpassningar dessa elever haft
tillgång till i klassrummet har inte fullt ut kunnat erbjudas vid det nationella provet.

I matematik 1a är betygsöverensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg 100%.  Våra
ungdomar har ofta svårt med matematiken och blir väldigt oroliga och nervösa när det blir nytt och
svårt. Skillnaden mellan övningsprov och nationellt prov var stort och flera elever gav upp på förhand.

Slutsatser

De positiva insatser som implementerats under året kommer att fortsätta utvecklas och arbetas med.
Arbetet  med tidig uppföljning av elevers kunskaper kommer att fortskrida. De gemensamma
förhållningssätt kring betyg och bedömning, arbetet med MUD och WHOLE-projektet har gjort att
personalgruppens kollegiala lärande har utvecklats. Detta har i sin tur gjort att våra elever känner sig
trygga och i högre utsträckning når sina mål. Vi behöver arbeta mer med att förbereda eleverna för
det nationella provet. Många blir väldigt stressade över de nationella proven och presterar ofta sämre
vid de tillfällena än i den ordinarie undervisningen under terminen.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Vår skola tar emot både elever på IMV och IMY-programmet. Undantaget är programmen VF och EE,
som inte tar emot IMY elever då de olika yrkesnämnderna kräver fullständiga examina för att eleverna
skall få anställning. Eleverna, som läser IMY, har alldeles för låg kunskapsnivå p.g.a. avsaknad av
grundskolebetyg. Detta ger de sämre förutsättning att lyckas med sina studier.

Såväl IMV och IMY-elever får börja att läsa sina yrkeskurser tillsammans med sina klasskamrater i åk
1, för att känna sig inkluderade och känna mer motivation till skolan från första början. Vår ambition är
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att grundskoleämnena ska ligga parallellt med gymnasiekurserna t.ex. att grundskoleengelska ska
ligga samtidigt på schemat som Engelska 5. När eleverna har klarat sina grundskoleämnen sätter
lärarna betyg på eleverna snarast möjligt och administratören mejlar ut denna info till all personal för
kännedom. Eleverna placeras då direkt i gymnasiekursen. Lärarna i grundskoleämnena ska alltid göra
överlämningar till lärarna i efterföljande gymnasiekurser. Vissa ämnen och kurser kan läsas parallellt,
eftersom kunskapskraven ligger nära varandra. Detta gäller t.ex. i Idrott och hälsa, samhällskunskap,
historia och religion. Vid varje terminsstart träffas Studie- och yrkesvägledare (SYV), specialpedagog,
mentor, IMY-elev och vårdnadshavare, för att göra upp en plan för kommande termin utifrån
IMY-elevens mål med skolan. Mentor bjuder in elev och vårdnadshavare till mötet medan
specialpedagogen planerar mötena tillsammans med SYV.  Detta s.k. studieplanskomplement
revideras kontinuerligt under terminen om eleven så önskar. Studieplanskomplementet delas med
berörda lärare samt schemaläggare och administratör, för att få rätt på schema och studieplan.
Mentor har som uppgift att följa upp att allt stämmer och fungerar för varje IMY-elev och IMV-elev, vad
gäller schema, studieplan och studieplanskomplement.

Utvärdering av introduktionsprogram

De flesta av IMY-eleverna väljer att ha nationell behörighet som mål när de börjar hos oss, men ibland
ändras målet. Vi lyckas i de flesta fall att få våra IM- elever att bli nationellt behöriga samt att få våra
IMY-elever att klara de mål de har satt upp för sin skolgång, men det finns enstaka undantag. De
elever som inte klarar sig har oftast hög frånvaro p.g.a. psykisk ohälsa eller att de redan arbetar och
därför inte hinner med skolan. Vissa elever är även alltför skoltrötta, för att orka med att börja
gymnasiet direkt efter grundskolan. De IMY-elever, som inte tar sin gymnasieexamen får med sig ett
gymnasieintyg på de kurser de har klarat och IMV-eleverna, som inte får gymnasieexamen, får med
sig ett studiebevis. Övergången från ett grundskoleämne till en gymnasiekurs kan vara problematisk,
eftersom detta sker kontinuerligt under läsåret. Lärarna i GG-kurserna tycker att det kan vara svårt att
ta igen det som eleverna har missat, när de kommer in i undervisningen senare under läsåret. Här är
det viktigt med ett bra samarbete med läraren i grundskoleämnena. När det gäller IMY-elevernas
planering har det ibland brustit i samarbetet mellan schemaläggare, administratör och mentor och
något led i informationen har fallerat. Detta kan bli förödande för elevens skolgång och skolan
behöver hitta nya gemensamma rutiner och arbetssätt att öka närvaron, analysera orsaker till
frånvaron samt anpassa åtgärder efter orsak och bakgrund. Det måste underlättas för mentor att
arbeta med elevens frånvaro. Vi måste även öka kompetensen hos mentorerna att hantera
problematiken kring IM-elevers frånvaro. Det måste också utvecklas en bättre stödstruktur för nya
mentorer. Informationen om mentors uppdrag och ansvar med IM-eleverna måste tydliggöras.

Slutsatser

Vi har fått en bra rutin gällande uppstarten för våra IMY-elever och vi lyckas bra med att fånga upp
och planera skolgången tillsammans med IMY eleverna i början av varje terminsstart, men vi behöver
bli bättre på att följa upp så att allt med schema och studieplan stämmer för varje elev. Det gäller i
synnerhet mentorn, men övriga (SYV, specialpedagog, administratör) behöver stötta upp och
påminna. När det gäller IMV-eleverna behöver mentorn ha ett enskilt samtal med varje elev om
upplägget gällande det/de grundskoleämnen, som eleven saknar, och dubbelkolla att schema och
studieplan stämmer. Informationen om varje IM-elev bör komma från administratören och ut till
mentorerna t.ex. i form av listor över vilka ämnen som eleverna saknar för att kunna bli nationellt
behöriga. Undervisande lärare har i de flesta fall lyckats få eleverna att klara sina grundskoleämnen
inom ett läsår, men vi har haft svårare att få elever med utländsk bakgrund att klara
grundskoleengelskan. Detta beror på att de har lite eller inga kunskaper i ämnet när de kom till oss
och därför blir vägen oftast lång för dem att nå upp till kunskapskraven i åk 9. Vi behöver även
fortsätta med att bli bättre på överlämningar mellan de undervisande lärarna i grundskoleämnena och
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gymnasiekurserna. Vår styrka är att vi kan parallellägga vissa grundskoleämnen och kurser, så att
eleverna snabbare når målen och får betyg. Många IM-elever väljer att söka till oss för att vi ger
möjligheten att kunna påbörja yrkeskurserna från start istället för att behöva klara av
grundskoleämnen först.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

På vår skola består elevhälsan av , kurator (40 %), skolsköterska (50 %), specialpedagog (75 %), och
SYV (50 %). Elevhälsan leds av rektor.  Vi har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog genom
Academedia. I nuläget räcker dessa kompetenser till om man ser till vårt elevantal (192 elever), men
behöver förmodligen ökas upp om skolan fortsätter att växa, speciellt gällande de medicinska och
psykologiska funktionerna..

EHT träffas en gång i veckan och behandlar olika ärenden både på organisations-, grupp-, och
individnivå.  EHT träffar löpande alla program/arbetslag var femte vecka för handledning i
elevärenden under våra EHM möten (elevhälsomöten). När behov av EVK finns sköts detta av EHT i
samverkan med mentor. Kurator och specialpedagog är ute i klassrummen och gör lektionsbesök
under läsåret för att stötta lärarna med att förbättra såväl lärmiljön som den psykosociala miljön.

Innevarande läsår har EHT:s fokus legat på att höja skolans personalsamarbete genom att arbeta
med att förbättra vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö.  Detta arbete inleddes under
uppstartsdagarna i augusti och har fortlöpt hela läsåret med en avslutning i maj-22.

Vidare är EHT är ledande i varje års framtagande av likabehandlingsplan, krisplan, ordningsregler och
drogpolicy.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Under läsåret har EHT löpande var femte vecka haft elevhälsomöte med varje program/arbetslag för
elevhandledning. Syftet med detta är bl.a. att bättre kunna systematisera skolans elevhälsoarbete och
arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande för att på så vis minska det åtgärdande arbetet och
sträva efter att bli en skola med inkluderande elevhälsa för alla. Anmälningar till rektorn har minskat
och istället har svårare elevärenden tagits upp på våra EHM-möten. På våra EHM-möten kan vi även
följa upp hur det gått för elever som tagits upp under tidigare möten.

Genom att prata normer och attityder med eleverna samt ha en föreläsare under uppstartsdagarna
kring destruktiva normer, arbetar vi med att bryta negativa mönster och stärka elevernas självkänsla.
Samtal ute i klasserna hålls kring värderingar för att uppmana till acceptans för alla och allas lika
värde.  Under hösten följde specialpedagogen eleverna på ett program en vecka för att observera hur
klasserna fungerade och vilken lärmiljö och vilka lärverktyg som passade just dessa elever bäst.
Därefter presenterade specialpedagogen detta för lärarna.

Vidare påminner EHT om vikten av ett bra samarbete med eleverna för att skapa goda relationer och
på så vis minska frånvaroriskerna. Skolan har även ett system för CSN-varningar som, efter att
eleven skrivit under, även skickas hem till vårdnadshavare för kännedom. Vidare har EHT varit med
att ta fram skolans ordningsregler och kurator har tagit fram en handlingsplan/drogpolicy utifrån
Academedias riktlinjer i frågan.
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EHT arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för alla elevers olika behov genom att införa
anpassningar som enkelt tillämpas på alla elever oavsett behov. Vår lärmiljö är viktig för att kunna
fånga upp så många elever som möjligt. Dock finns alltid extra anpassningar åt de elever med
särskilda behov. EHT:s strävan är att ha ett nära samarbete med all personal på skolan för att sätta
elevens behov i centrum och vara lösningsfokuserade i sin undervisning. På det sättet minskar vi
antalet elever med underkända betyg.

Kurator samverkar även med lärare i olika ämnen för att gemensamt lyfta områden som exempelvis
normer, ätstörningar, sexualitet etc. Specialpedagog och kurator har löpande under läsåret varit ute
på klassrumsobservationer för att kartlägga utvecklingsområden och för att stötta och hjälpa lärare
genom att erbjuda metoder och handledning. Skolsköterskan har erbjudit alla åk 1 elever hälsosamtal
och specialpedagog har haft introduktionssamtal med alla åk 1 elever.

Frånvarokartläggningar är ett område EHT stöttar för att fånga upp elever och skapa ett samarbete
med elev och vårdnadshavare (under 18 år). Detta läsår har ett av utvecklingsområdena på skolan
varit den höga frånvaron. Vi har haft rutiner för hantering av frånvaron sedan tidigare i form av en
frånvarotrappa och checklista, men det har inte fungerat så bra.  EHT gjorde därför om checklistan
under våren, så den blev enklare och tydligare och kommunicerade ut denna till personalen både
muntligt och skriftligt. Ett dokument för frånvaroutredning skapades och gicks igenom den med
personalen. Vi har även beslutat att mentorerna ska ägna en halvtimme i veckan under sin
programtid, för att se över sina elevers  frånvaro tillsammans. Syftet är att få en överblick över vilka
elever som är borta mycket på programmet och se till att dessa blir uppfångade och
uppmärksammade innan frånvaron blir för hög. En av anledningarna till elevernas frånvaro har varit
psykisk ohälsa, men skolan behöver även se över sin organisation gällande prövningar och de
håltimmar som dessa leder till när eleverna klarar av sina kurser och dessa tas bort från schemat. Vi
som skola behöver också se över om det är andra områden som vi kan förbättra för att öka närvaron
på skolan. LOV-enkäten kan visa oss vilka områden vi kan förbättra.

Slutsatser

Elevhälsan är bra på att fånga upp eleverna i början av terminen genom hälsosamtalen och
introduktionssamtalen. Elevhälsan är också delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet och kan
därmed arbeta mer förebyggande. Det finns dock mycket kvar att utveckla och fördjupa/cementera
avseende elevhälsoarbete för alla. Sammantaget är det svårt att analysera detta då det ej kommit
igång, men förhoppningar om en mer förebyggande modell finns i planeringen. Specialpedagogens
arbete med att ta fram material kring anpassningar underlättar för lärarna och leder till att fler elever
får stöd utifrån enklare metoder. Målet är t.ex.  att alla undervisande lärare ska använda
magnetskyltar med stödord som “repetition, upplägg, syfte, tid, material, avslutning” för att ge alla
elever struktur och tydlighet i undervisningen.

Eftersom vi ska anställa ny skolsköterska är vårt EHT inte fullt ut synkat och det finns mer att
analysera och ytterligare fördjupa sig i när vi är fullskaliga som team. Dock har det varit givande och
positivt att EHT gemensamt arbetat fram rutiner och metoder och att dessa områden ej kommer kräva
samma tidsåtgång under kommande terminer. Mycket tid under läsåret har gått åt till att ta fram nya
riktlinjer och rutiner samt att få detta implementerat. Därför är det rimligt att anta att ett mer proaktivt
elevhälsoarbete kan bedrivas med start HT-22. EHT har lagt in önskemål till försteläraren om att få en
halvtimme en gång i månaden till förfogande under våra eftermiddagsmöten på måndagarna, för att
kunna informera om elever, överlämna nya elever och fortbilda personalen utifrån de behov som finns
och ny forskning som kommit fram.
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Vi behöver fortsätta att arbeta med elevernas höga frånvaro och se till att våra nya frånvarorutiner
fungerar till hösten. Detta kan vi i EHT hjälpa till med genom att prata med mentorerna under våra
gemensamma elevhälsomöten var femte vecka, för att följa upp hur rutinerna fungerar och vara till
stöd när mentorerna behöver det, t.ex. i samband med skrivandet av frånvaroutredningen. Vi kan
även gå igenom frånvarorutinerna i början av varje terminsstart. Vi behöver även stötta upp
mentorerna mer kring deras arbete med eleverna genom att förtydliga mentorns roll och påminna om
det finns saker som glöms bort kring eleven.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Anskaffning av APL-platser är delegerat från rektor till yrkeslärare. Vilka delar av kurserna som skall
läggas ut på APL beslutas av rektor i samråd med yrkeslärare. Vi jobbar fortlöpande med att få fler
handledare att göra Skolverkets webbaserade handledarutbildning samt att de håller rätt kvalitet. Vi
säkerställer också att handledarna har gällande branschlegitimation. Under kommande läsår kommer
vi fortsätta ge erbjudande om handledarutbildning för våra APL-handledare.
I år har det gått ut en inbjudan till alla handledare att starta Skolverkets digitaliserade utbildning
tillsammans med oss. Detta underl informativa och trevliga former. Vår skola har också tagit över
handledarutbildningen, tillsammans med KomVux, på Vård- och Omsorgscollege i
Skurup/Ystad/Österlen, med mycket positiv återkoppling. Detta kommer att fortsätta under nästa läsår
med nya grupper.

Vi har utvecklat användningen av LoopMe för närvarorapporter från eleverna på samtliga program,
vilket har underlättat närvarohanteringen för alla parter.

På alla våra program har vi väl fungerande programråd där vi har representanter från våra
APL-företag, yrkesnämnder, elever, yrkeslärare samt skolledning.

Utvärdering av APL

Under läsåret har nästan alla elever haft en APL-plats av god kvalitet. Vi har fortsatt arbetat med
handledarutbildningar där vi bjudit in handledare från APL- företag. Trepartssamtal och bedömningar
av elevers lärande på APL-platsen har fungerat väl men då vi vill utveckla så att trepartssamtalen blir
likvärdiga har APL-samordnaren påbörjat skuggningar på programmens trepartssamtal. Inom
yrkesämnena görs bedömningen utifrån tre aspekter; praktiskt och teoretiskt på skolan och praktiskt
på APL, i samråd med APL-handledaren. Det finns utrymme i schemat för att genomföra
trepartssamtal.

Vi tar ständigt in elevernas intryck och erfarenheter från det arbetsplatsförlagda lärandet i den
skolförlagda utbildningen i Loopar, telefonsamtal och trepartssamtal.

Eftersom vi har en nära relation med handledarna på våra APL-platser, så kopplar vi utan problem det
teoretiska till de praktiska moment som utförs på APL-platsen. GG-ämnena kopplar vi genom
temaveckor och veckorapporter/Loopar.

Utveckling och utvärdering av samverkan mellan GG-lärare och yrkeslärare sker på måndagsmöten.

Vi har många väl fungerande APL-platser och ett steg i vår utveckling är att fortsätta anskaffa
strategiska APL-företag. Vi behöver ha större företag som vi har ett nära samarbete med. Dessa
företag skall vara en del av våra programråd. Genom detta får vi ett ömsesidigt behov av samarbete
och lösningar för varje enskild elev.
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Slutsatser

Inför kommande år kommer arbetet med att ha likvärdiga trepartssamtal att fortsätta. Vårt arbete med
anskaffning av strategiska APL-företag kommer fortgå under kommande läsår. APL-verksamheten
behöver prioriteras tidsmässigt på måndagsmötena och i kommande schema för att möjliggöra
vidareutveckling. Fortsättningen av att koppla handledare till elev i LoopMe ska fortgå för att öka
insynen för handledare och därmed öka måluppfyllelsen. Vår svaghet är att hitta APL-platser till elever
med extra anpassningar, där kan vi utvecklas. Vi kommer utveckla minimässan där alla programmen
involveras och handledare/APL-företag bjuds in.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Skolans arbete med studie- och yrkesvägledning utgår från Planen för studie- och yrkesvägledning
21/22 som revideras varje år för att utvärdera samt utveckla studie- och yrkesvägledningen.
Elevernas behov av vägledning kartläggs när eleverna har mentorssamtal, utvecklingssamtal eller
informationstillfälle av studie- och yrkesvägledaren. I Planen för studie- och yrkesvägledning är
ansvaret för studie- och yrkesvägledning fördelat utifrån aktivitet så samverkan mellan studie- och
yrkesvägledare, yrkeslärare, gymnasiegemensamma lärare, mentorer, specialpedagog är
organiserade på olika sätt. Studie- och yrkesvägledaren är en del av det systematiska kvalitetsarbetet
dels när det gäller IM-elever, branschkontakter, individuella studieplanerna samt framtidsutsikter.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Praktiska gymnasiet i Ystad har en examinerad studie- och yrkesvägledare anställd på 50% sedan
augusti 2021, men då hon även har en annan tjänst på skolan så finns studie- och yrkesvägledaren
på skolan heltid. Studie- och yrkesvägledaren arbetar enligt etablerade vägledningsmodeller och
teorier, och har god förmåga att variera dessa utifrån elevens behov av vägledning. Integrationen av
studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan utvecklas mer men utifrån Planen för studie- och
yrkesvägledning så finns det kontinuerligt med under hela elevens utbildning med bl a träffar från
respektive bransch , arbetsmiljö och säkerhet samt att vi är ett lärlingsgymnasium så eleverna
kommer i kontakt med branschen ofta.  Minst en gång per termin erbjuds eleverna ett individuellt
samtal med studie- och yrkesvägledaren samt att en gång per läsår kommer studie- och
yrkesvägledaren ut till alla klasserna och håller en informationslektion med olika innehåll beroende på
årskurs. Många i personalen har kunskaper och förståelse för hur kön samt social och kulturell
bakgrund påverkar elevernas studie- och yrkesval samt kunskap om hur elevernas föreställningar om
utbildningar och yrken kan utmanas då man förra läsåret hade en fokusgrupp om jämställdhet.
Elevenkäten visar att 77% av eleverna anser att de kan få råd och stöd i valet av framtida studier och
yrkesval. Statistiken för de som fått arbete efter gymnasiet är 87%, för de som studerar vidare efter
gymnasiet är 10% och de med en gymnasieexamen är 74%.

Slutsatser

När det gäller studie- och yrkesvägledning finns det alltid områden att utveckla både när det gäller
generell och individuell vägledning. Integrationen av den generella studie- och yrkesvägledning i
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undervisningen behöver fortsätta utvecklas i de olika kurserna så att eleverna kan omsätta teorin i
praktiken. Arbetet med förståelse för hur kön samt social och kulturell bakgrund påverkar elevernas
studie- och yrkesval samt kunskap om hur elevernas föreställningar om utbildningar och yrken kan
utmanas måste fortgå då vi har en del nyanställda och fler på väg in nästa läsår. Studie- och
yrkesvägledaren upplever att en av våra styrkor är att ta hand om och följa upp IMY-elever då vi har
en arbetsgång för dessa elever i  Planen för studie- och yrkesvägledning . Utifrån elevenkätens
resultat måste studie- och yrkesvägledaren arbeta mer synligt för att eleverna ska känna till av vem
de individuellt kan få stöd av i valet av framtida studier och yrkesval. Planen för nästa läsår är bl a att
skapa ett google classroom med information om studie- och yrkesvägledning samt att hitta en bättre
plats fysiskt på skolan för eventuella kataloger samt en anslagstavla med SYV-information. Ser man
till antalet elever med arbete efter gymnasiet, elever som läser vidare och elever med en
gymnasieexamen så behöver vi kontinuerligt utveckla vårt arbete både generellt och individuellt med
studie- och yrkesvägledning.
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Fokusområde: kommunikation

Organisering av fokusområde: kommunikation

Under läsåret 2021/2022 har arbetet med fokusområdet kommunikation organiserats mot de
uppsatta målen och de planerade aktiviteterna som beskrivits i SKA-planen för verksamheten. Det
första målet med fokusområdet var att utveckla mer tydlighet i vår kommunikation i alla sammanhang,
såväl muntligt som digitalt. Där tillkommer även delmålen: Förbättra personalens kommunikation samt
Förbättra personalens acceptans och vilja till förändring gällande kommunikation. Det andra målet för
fokusgruppen var att: Alla elever och vårdnadshavare delges viktig och relevant information gällande
skolans verksamhet med delmålet: Öka och förbättra skolans enhetliga kommunikation och
information.

Fokusområdet kommunikation upprättades på grund av  elev- och personalenkäter som genomfördes
under föregående läsår 20/21 . Det framgick att  kommunikation specifikt brast i alla led. Såväl
kommunikation mellan skola- elev som personal- personal. Arbetet påbörjades med att förbättra
kommunikationen mellan personal - personal  för att således bättra på skolans strävan att sätta
elevens skolgång i centrum. Exempelvis upprättades en mail policy att återkoppling ska ske inom 24h.
Vi fick även stöd av ett externt företag vid namn WHOLE som hjälpt oss att utveckla och synliggöra
personalgruppens kommunikation.

Utvärdering av fokusområde: kommunikation

Vi har haft en extern föreläsare i form av WHOLE som vi arbetat återkommande med under terminen
med personalgruppen under flertalet tillfällen. WHOLE har enligt de flesta i personalen bidragit till en
förbättrad arbetssituation. Arbetet med att förbättra relationer och kommunikation i kollegiet kommer
att arbetas vidare med kontinuerligt och vi befinner oss i en utvecklingsfas. I samband med avslutet i
WHOLE-projektet diskuterade personalen tillsammans hur vi ska arbeta vidare med att utveckla vårt
elevfokus på skolan. All personal fick själva formulera vad de anser elevfokus är enligt dem. Detta
sammanställdes och kommer vidare arbetas under läsåret 22/23.

Beslut togs att skolan skulle arbeta för användandet av Schoolsoft som gemensam och konsekvent
informationskanal. Beslutet togs att information som berör elev/vårdnadshavare/klass kommunikation
sker via Schoolsoft. All kommunikation inom personalgruppen görs via mail och kravet var att läsa
mail minst en gång/dag samt att ge respons på alla mail från kollegor inom 24h.

Insatsen har förbättrat och effektiviserat kommunikationen. Eleverna har tagit del av viktig information
direkt och kan hänvisas till Schoolsoft vid oklarheter. Kommunikationen mellan skolan och
vårdnadshavare har också underlättats av användandet av Schoolsoft. Lärarna har sett en ökning av
kommunikation och samverkan mellan skola, mentor och vårdnadshavare. Skolan efterfrågar
fortfarande en kommunikatör och det arbetas vidare med att utse en sådan roll. Kommunikationen
mellan skolan och vårdnadshavare har också underlättats av användandet av Schoolsoft. Lärarna har
sett en ökning av kommunikation och samverkan mellan skola, mentor och vårdnadshavare. Skolan
efterfrågar fortfarande en kommunikatör och det arbetas vidare med att utse en sådan roll.

I början av terminsstart hösten -21 upprättades det ett skriftligt dokument över ansvarsområden och
arbetsuppgifter. Förtydligandet gäller mentorns/klassföreståndarens/yrkeslärarens
arbetsuppgifter/ansvarsområden. I maj månad förtydligades rollerna för programansvarig och för
yrkesläraren i vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden som gäller för var och en. Dokumentet har
delats med och ska godkännas av samtlig personal. Förtydligandet har medfört en intern förståelse
för varandras arbetsuppgifter/ansvarsområden och minskat missförstånd i personalgruppen.
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Slutsatser
Tidigare fanns det oklarheter kring vilken kommunikationskanal som skulle användas i olika
sammanhang. Skolan kommer att fortsätta utveckla kommunikationen i Schoolsoft som till exempel
information om provtillfällen, uppgiftsinlämningar och bedömning.

Vidare ser fokusgruppen att WHOLE projektet har skapat en bättre sammanhållning inom
personalgruppen vilket har gett ett bättre arbetsklimat. Personalens mående speglar sig i elevernas
skolgång och resultat. Samsyn inom personalen gör att vi strävar mot samma mål när det gäller såväl
personalens som elevernas utveckling. Skolan kommer att fortsätta arbeta vidare med de slutsatser
och insatser som uppkommit inom ramen för WHOLE-projektet.

Fokusområde: internationalisering

Organisering av fokusområde: internationalisering

Under läsåret 2021/2022 har arbetet med fokusområde: internationalisering organiserats mot de
uppsatta målen och de planerade aktiviteterna som beskrivits i SKA-planen för verksamheten. Ett av
målen för fokusområdet var att skapa tydliga rutiner dels för att underlätta kommande års arbete, dels
för att skapa en tydlighet för eleverna vad arbetet syftar till, att eleverna ska känna sig bekväma med
arbetsprocessen och trygga att utföra minst en APL-period utomlands. Skolan arbetar i dagsläget
med internationaliseringen genom elevmobiliteter á 30 dagar samt jobbskuggning för personal inom
ramen för EUs Key Action 1-projekt.

Arbetet har organiserats genom månadsvisa avstämningsmöten och kvartalsvisa analysseminarier.
Inför avstämning och analysseminarium har den grupp som arbetat med fokusområdet genomfört
planerade aktiviteter. En av de aktiviteter som genomfördes var att en årsplanering upprättades med
tidsramar och inplanerade möten för gruppen och för de elever som sökte och beviljades
utlands-APL. I årsplaneringen ingår: information om urvals- och antagningsprocess för årskurs 2 och
3, informationsmöte med närmaste anhöriga, språkcafé, CV-skrivning, insamling av viktiga
resedokument, månadsvisa informationsmöten samt utprovning av kläder osv.

Ytterligare en aktivitet som genomfördes var att utveckla och förfina ansökningsprocessen för elever
och personal. Det upprättades ett Google formulär där de sökande fick uttrycka sitt intresse och hur
personen i fråga trodde sig kunna utvecklas vid en eventuell utlands-APL/jobbskuggning.

Utvärdering av fokusområde: internationalisering

Läsåret 2021/2022 genomförde åtta elever utlands-APL: sju elever i årskurs 3 och en elev i årskurs 2,
samtliga program var representerade. En elev på hantverksprogrammet genomförde sin APL i
Vicenza, Italien och resterande sju elever i Cordóba, Spanien. Tre lärare jobbskuggade på
yrkesskolor i Vicenza under fem dagar. Under våren 2021 skulle ett antal elever gjort APL utomlands
men på grund av Covid-19 blev resorna inställda. En av de elever som skulle rest fick istället
erbjudande om och genomförde sex månaders praktik i Spanien ht 2021 efter att hen tagit studenten.

I oktober 2021 var det tio elever som var kvalificerade och uttagna att åka. Efter övervägande i
fokusgruppen och i samråd med mentor föll en elev ifrån projektet på grund av att eleven inte var i fas
med sina studier och bedömdes vara i risk att inte uppfylla ett större antal kurskrav. Ytterligare en elev
föll senare ifrån projektet då hen uppgivit falska uppgifter angående vaccination mot Covid-19, vilket
var ett krav för att få åka. Eleven vägrade att vaccineras och kunde därför inte medverka. Trots
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avhopp genomfördes fler APL-perioder utomlands än tidigare år.

Den årsplanering som upprättades var till stor hjälp i hela projektprocessen från förberedelser till resor
och utvärdering. Alla moment genomfördes i god tid och vi fick god respons från elever och
vårdnadshavare vad gäller organisering och förberedelser.

I utvärderingssamtal med elever och personal om resorna framkom det att deltagarna överlag var
mycket nöjda. Både elever och personal upplevde den sociala aspekten som mest positiv. Eleverna
uppskattade gemenskapen med elever från andra yrkesgymnasier. De kunde utbyta kunskaper och
erfarenheter kring sin skolgång och yrkesinriktning. Dessa nya insikter tog eleverna med sig och i
utvärderingen uttryckte vissa av eleverna önskemål och utvecklingsmöjligheter med grund i detta. På
samma sätt upplevde personalen mötet med andra lärare, såväl de svenska som de italienska, som
lärorikt. Personalen uttryckte att skillnaderna och likheterna i arbetssätt och metoder kan bidra till
utvecklingen av det egna arbetet.

Det är svårt att mäta elevernas kunskapsutveckling vad gäller yrkeskunnande eftersom vi inte får
återkoppling från handledare gällande detta, vilket normalt sett är fallet när eleverna är ute på APL.
Några elever var väldigt nöjda med sina APL-platser medan det var två elever som blev tilldelade
APL-platser som var direkt felaktiga i förhållande till deras program och yrkesinriktning. Skolan har
inte möjlighet att påverka val av APL-platser och tillhandahålls ingen information om var eleven blir
placerad innan resan påbörjas. APL-platserna behandlas och upprättas centralt av PGO.

I utvärderingen framgick tydligt att eleverna sett en skillnad i arbetsmiljöarbete och säkerhetsaspekter
mellan Sverige och Italien/Spanien. Eleverna uttryckte att de fått reflektera över dessa aspekter mer
än tidigare och menade att de fått insikt om hur viktigt det är att vara medveten om arbetsmiljö och
säkerhet.

Slutsatser

Överlag har arbetet med internationalisering utvecklats läsåret 2021/2022. De nya rutiner och
processer som utvecklats underlättar arbetet och ökar kvaliteten i genomförandet. En slutsats är att
eleverna känner sig tryggare inför sina resor eftersom vi har löpande månadsmöten med
uppdateringar. Projektet har lett till att de elever som deltagit ökat sitt ansvarstagande, självständighet
och mentorerna ser att eleverna vuxit både i sina yrkesroller och utvecklat en ökad social kompetens.

Förbättringar till framtiden: Vi vill ha bättre kommunikation med PGO ang vilka praktikplatser eleverna
skickas till. Dels för att kunna se att eleverna är korrekt matchade med arbetsuppgifter, dels för att det
skulle innebära ytterligare trygghet för eleverna (och vårdnadshavare) att veta. Vi skulle också gärna
få tillgång till feedback från elevernas handledare på APL-platsen för att själv kunna utvärdera
elevernas kunskapsinhämtning.

De nya rutinerna kommer att uppdateras och utvärderas kontinuerligt. Arbetet med
internationalisering kommer att övergå i det dagliga arbetet och upphöra som fokusområde.
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5. Sammanfattning och fokus framöver
I kvalitetsrapporten har verksamhetens viktiga insatser och identifierade utvecklingsområden läsåret
2021/2022 synliggjorts. De positiva resultat som presenterats i rapporten kommer att byggas vidare
på och underlättar utvecklingen framöver.

Det systematiska kvalitetsarbetet har i år varit fokuserat på tre områden: betyg och bedömning,
kommunikation och internationalisering baserat på resultat från kvalitetsrapport 2020/2021. Inom
dessa tre områden har flera tydliga och framgångsrika insatser genomförts. Årets systematiska
kvalitetsarbete har också lett till viktiga insikter om framtida utvecklingsområden såsom:
elevinflytande, dokumentation, kommunikation och information om elevers kunskaper samt
programutveckling och ämnesövergripande arbete. Vi ser att dessa tre arbetsområden redan
initierade under innevarande läsår och att det behövs arbetas med fokuserat för att utvecklas
ytterligare.

Under året har vi stärkt det kollegiala arbetet ytterligare. Vi har arbetat med kompetensutveckling av
personal,  kommunikation och samarbete. Det gäller såväl våra fokusområden, som EHT och
ledningsgrupp. Detta har lett till att verksamheten på ett mer systematiskt sätt kunnat fullfölja,
omstrukturera och utvärdera arbetet i varje beståndsdel.

Insatser och åtgärder med goda resultat som kommer att vidareutvecklas och bibehållas under
kommande läsår:

● Åtgärder och insatser som rör undervisning, betyg och bedömning såsom matematikstöd för
årskurs 2 och 3, en tydlighet i betyg och bedömning genom exempelvis proaktiv
elevuppföljning, ett systematiskt elevinflytande och en aktiv samverkan kring elevers
kunskapsutveckling.

● Implementeringen av rutiner samt samverkan mellan mentorer och EHT kring elever på
introduktionsprogram (IMY/IMV). Resultatet av arbetet förväntas bli att fler elever blir behöriga
till nationellt yrkesprogram alternativt skaffar sig en anställningsbarhet.

● Åtgärder och insatser i verksamheten med mål att skapa en tryggare skolmiljö och ökad
studiero.

● Ytterligare implementering av LoopMe och en vidareutveckling av samarbetet mellan skola,
branschorganisation och handledare.

● Stödtid för att minska risken för F.
● Rutiner och årsplanering för internationaliseringen.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

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

Praktiska hade läsåret 2021/2022 35 skolor runt om i Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. 
Under läsåret 2021/2022 var det 7200 elever som studerade på våra skolor.

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det 
aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.

Om Praktiska Gymnasiet Ystad

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad, Mark och
Anläggning, Måleri och Murare

15 8 7

El- och energiprogrammet Elteknik 19 8 6

Hantverksprogrammet frisör, barberare, hår- och
makeupstylist

7 7 7

VVS- och fastighetsprogrammet VVS, Fastighet och kylmontör 18 19 13

Vård- och omsorgsprogrammet 5 9 12

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och
anläggningsprogrammet

3 1 0

Programinriktat val El- och energiprogrammet 0 1 3

Programinriktat val Hantverksprogrammet 2 2 1

Programinriktat val VVS- och
fastighetsprogrammet

1 1 0

Programinriktat val Vård- och omsorgsprogrammet 8 0 0

Yrkesintroduktion Bygg- och
anläggningsprogrammet

1 0 0

Yrkesintroduktion Hantverksprogrammet 1 2 4
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Yrkesintroduktion Vård- och omsorgsprogrammet 2 1 0

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020 35% 24% 34%

2020/2021 35% 28% 27%

2021/2022 32% 33% 20%

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

Personal Läsåret 21/22

Lärare - Gymnasium,
Leg

85,7%

Lärare Gymnasium, Oleg 14,3%

Yrkeslärare - Leg 25,0%

Yrkeslärare - PiL 58,3%

Yrkeslärare - Oleg 16,7%

Sigurdhsson Gert Ove Rektor - 100%

Larsson Helene Biträdande rektor 50%
SYV 50%

Grevskog Isabella Specialpedagog 75%

Berning Stina Kurator 40%

Somell Anne-Lie Skolsköterska 50%
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Organisation och arbetsformer

Ledningsgruppen är organiserad utifrån kompetenser och mandat. Rektor och biträdande rektor för
övergripande beslut, Förstelärare och Processledare för skolutveckling och planering av
måndagsmöten, Specialpedagog för utveckling av undervisningen ur ett specialpedagogiskt
perspektiv samt APL samordnare för att hjälpa oss alla att utveckla och ha med APL i våra
diskussioner. Ledningsgruppen har under året förfinat sina arbetssätt m h a WHOLE-projektet.
Ledningsgruppens arbete har definierats enligt nedan.
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