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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022

Måste börja med min personalgrupp - Vilken personal vi har i Kalmar, helt fantastiskt -
Personalenkäten var verkligen ett kvitto på att vi är på rätt väg, vilka resultat, vilken upphämtning, jag
blev rörd när jag läste resultatet och såg att det var 100% som står bakom de planer jag presenterade
i augusti 2021 och som tror på mina tankar och ideer, så fantastiskt! Vår gemensamma resa mot
förbättrad måluppfyllelse, tryggare tillvaro och ökad trivsel, ökad närvaro för våra elever. En attraktiv
skola med ett ökat antal elever med hög examensgrad samtidigt som vi arbetar för elevernas
mående.

Läsåret 2021/2022 har inneburit stora insatser gällande det kollegiala lärandet, elevhälsa och därmed
främjande av elevnärvaro, elevernas måluppfyllelse samt ökad trivsel. Jag har lagt upp mötesstruktur
som främjar dessa områden. Vi har haft strukturerade möten med varierat mötesinnehåll men hela
tiden haft våra fokusmål på agendan. Måluppfyllelsen har under lång tid varit låg och att öka
måluppfyllelsen och därmed öka graden av elever som tar examen  är ett arbete som kommer vara
pågående under hela min tid som rektor på Praktiska,  det är också det som driver mig  och ger mig
inspiration i rollen som rektor. Det finns så många olika delar att arbeta med för att nå framgång för
eleverna och skolan. Vi har påbörjat arbetet med att strukturera upp rollerna, att alla är delaktiga i
elevernas resultat, det är VÅRA elever & VÅRA resultat. Det lärarna gör i klassrummet, deras sätt att
undervisa, elevernas lust att delta i den enskilda lärarens undervisning är allas angelägenhet. Från
pedagogisk assistent, lärare, administratör,  elevhälsopersonal till rektor, alla ska bära sitt ansvar. Vi
har bland annat arbetat med samtalsgrupper - där kurator och specialpedagog har varit
samtalsledare, MUD - där rektor har varit samtalsledare, Elevhälsan har haft genomgång av de olika
rollerna och hur vi nyttjar rollerna mer effektivt.
MUD har varit mycket bra uppföljningsmöten - rektor och specialpedagog har inför varje MUD möte
gått igenom resultaten, sammanställt frågeställning och fokusområden. Mötena har varit effektiva och
givande.

Personalgruppen har under läsåret bestått av flera nyanställda som bidragit med erfarenheter från
tidigare skolor samtidigt som den personal som varit på Praktiska sedan tidigare har bidragit med
stabiliteten och erfarenheten från tidigare läsår. Det är en ambitiös och kunnig arbetsgrupp. Vi har
under läsåret haft fördelen av att kunna ha tre pedagogiska assistenter vilket bidragit mycket till ett
bra komplement vid enskild undervisning samt rastaktiviteter, trygghet och arbetsro.
Under senare delen av vårterminen var bemanningen  på den administrativa delen låg på grund av
sjukfrånvaro, vilket gett mig som rektor väldigt mycket mer arbetsuppgifter samtidigt som det varit
lärorikt, då jag nu lärt mig att axla administratörs- och SYV rollen (studie- och yrkesvägledare). Jag
brukar säga att inget ont som inte har något gott med sig och det gäller även i detta fallet.
Vi har under läsåret startat upp branschråd inom el- och energiprogrammet och fortsatt med
branschråd inom vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. Till kommande
läsår är tanken att vi ska till att det blir ännu fler branschråd och vårt mål är att ha ett branschråd till
varje enskilt program. Vi ser en växande skola med fler elever, fler uppnådda examensmål och ännu
bättre mående bland eleverna.

Nu kör vi vidare mot framtiden - härifrån och framåt! Vi ska fortsätta arbeta för att vända triangeln
utifrån måluppfyllelse, närvaro och elevernas mående.
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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). En gång per månad genomför rektor tillsammans med
personalgruppen MUD -möten ( MUD står för måluppfyllelsedokument), genom MUD kartlägger vi på
skol- grupp- elev och lärarnivå. MUD-mötena förbereds nogsamt  av rektor och specialpedagog.
Dessutom genomför vi  fyra gånger om året analysseminarium 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 i ledningsgruppen och med hela personalgruppen samt i
varje enskild klass med mentorer och i elevrådet.
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3. Resultatredovisning

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i
läroplanen och varje programs examensmål.

Kunskaper

Avgångselever
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Andelen elever inom vård och omsorgsprogrammet samt Barn och fritidsprogrammet som tagit
examen har ökat och det är mycket positivt. Likaså andelen elever inom yrkesprogram VO har det
skett en ökning. Gällande BF ökade andelen behöriga inom yrkesprogram med hela 50% vilket
resulterade i att samtliga 100% nådde sitt utbildningsmål inom BF-YP. Under läsåret 2021-2022 har vi
inte haft några avgångsklasser inom Handels och i jämförelsesiffror blir det därmed snett utifrån att
resultatet avgångsklasser 2021, där HA programmet visade på mycket fina resultat.
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Samtliga elever
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Avvikelserna mellan de nationella provbetygen och kursbetygen kommer att analyseras särskilt. Se
nedan under rubriken ”Betyg och bedömning”.
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Elever på introduktionsprogram

Betygen är jämt fördelade oavsett program, hela betygsskalan används. Andelen flickor som når ett
högre betyg(C-A) är något fler än andelen pojkar. Något fler inom IM programmen som når högre
betyg än läsåret 2021. Andelen F inom FT IMY och IMV har minskat betydligt.
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Normer och värden

Vi har under läsåret 2022 arbetat mycket med sammanhållning och att eleverna skall känna sig
trygga, enligt elevenkäten ser det ut som att vi är på rätt väg, gällande tryggheten. Vi ser dock att
elevernas upplevelse av att  de behandlar varandra väl, har minskat något. Vi fortsätter med vårt
trygghetsarbete och målbilden är att fler elever skall känna sig trygga och att de behandlar varandra
väl.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Fördelningen av undervisningstid har utgått från kursplanernas upplägg. Inom vissa
ämnesgrupper såsom historia, religion och samhällskunskap har undervisningstiden varit något
utökad för att säkerställa garanterad undervisningstid vid APL ( arbetsplatsförlagda utbildning). Under
läsåret har vi delat upp flera av de från början schemalagda grupperna i mindre grupper, inom grund
engelska och  grund svenska. Vi ser att denna förändring gynnar eleverna och till kommande läsår
har vi planerat för detta i samtliga grund ämnen ( matematik, engelska och svenska, svenska som
andraspråk).
Lärarna har under året arbetat  en vecka på distans, övrig tid har vi haft undervisning på plats i
skolans lokaler.
Vi har kontinuerligt genomfört MUD och analysseminarium där vi följt upp elevernas utveckling, betyg
prognoser, elevenkäter samt via elevhälsoteamets arbete. Specialpedagogen jobbar nära
elevgrupperna och för en ständig dialog med mentorer och undervisande lärare samt rapporterar
vidare till rektor som fattar de beslut som krävs för elevernas välmående och måluppfyllelse. Rektor
säkerställer att undervisningen utgår från värdegrundsarbetet, genom kontinuerliga diskussioner,
klassrumsbesök och enskilda dialoger med personalgruppen, kring bemötande, värdegrund och
undervisning. Vi fortsätter under kommande läsår att arbeta med skolnärvaro, elevhälsoarbetet och
kollegialt lärande i fokus för att ytterligare stärka elevgrupperna och för att öka lärarna och övrig
personals kompetens.

Utvärdering av undervisningen

Vi har påbörjat ett mer intensivt arbete med skolfrånvaro under läsåret, trots detta ser vi stor frånvaro
hos några av våra elever, skolmotivationen hos denna elevgrupp har under lång tid varit låg vilket
verkligen påverkar studieresultatet. Vi ser också precis som i övriga landet att många elever uppvisar
ett sämre psykiskt mående.  I enkätundersökning visar resultatet att eleverna är trygga men att de
upplever att de inte behandlar varandra väl i lika stor utsträckning som tidigare. Vi har därmed kommit
fram till att vi ytterligare ska stärka upp elevhälsoteamet med utökning av skolskötersketjänsten och
även att vi ska fortsatt arbeta elevstärkande med pedagogiska assistenter /lärarassistenter.  Vi har
under läsåret uppmärksammat att flertalet elever saknar mycket stora delar av svenska språket vilket
har lett till att vi gjort stora förändringar i planerade undervisningsgrupper, då främst i grund engelska
och grund svenska.
Vid utvärderingar med elevgrupper har vi fångat upp en större efterfrågan på mer praktiska moment
inom flera av kurserna. Vi har påbörjat en upprustning av fordonsverkstaden för att bättre kunna möta
elevernas efterfrågan.
Undervisningen har inte i någon större utsträckning  påverkats  av  under framförallt höstens rådande
pandemi. Vi har inte varit drabbade av någon större personalfrånvaro och har därmed kunnat bedriva
den mesta av undervisningen enligt plan. Yrkeslärare har arbetat mycket effektivt för att få till APL
platser till eleverna. Besöken på elevernas APL platser har i vissa fall varit något färre då
arbetsplatsen inte tagit emot utomstående på grund av pandemin och smittorisken. Några elever har
valt att inte Covid-vaccinera sig av olika skäl och har därmed inte haft möjlighet att göra någon APL i
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dessa fall har vi löst momenten på skolan. Elevernas möjlighet att påverka undervisningen har
diskuterats i varje enskild undervisningsgrupp inför start av nytt arbetsområde.

Under vårterminen genomfördes en föreläsningsdag,  tema jämställdhet, som var mycket uppskattad
av såväl elever som personal.  Under läsåret har eleverna även påbörjat arbetet med skolvalet vilket
kommer att fortsätta under kommande läsår. Föredrag från olika branschorganisationer, Yrkes SM i
Växjö och  studiebesök på Kalmar tingsrätt har också varit inslag i elevernas undervisning.

Slutsatser

Utifrån de förutsättningar som gavs under läsåret så har personalgruppen gjort sitt yttersta för att
eleverna skall nå så god måluppfyllelse som möjligt och samtidigt må så gott som möjligt. De
förbättringsområden som uppdagats under läsåret har vi antingen påbörjat eller lagt en plan för att
fullfölja och stärka upp. Bland annat fortsätter vi med upprustning av klassrum, verkstäder och övriga
skolans lokaler. Vi utökar antalet lärare och förändrar schemat för att ge fler eleverna större möjlighet
att nå gymnasieexamen och fullständig yrkesutbildning. Vi kommer att fortsätta med att erbjuda
kvällsskola till alla elever, såväl de elever som saknar underlag för betyg som för de elever som
önskar nå ett högre betyg. Rektor kommer noga följa undervisnings kvaliteten via MUD – verktyget,
klassrumsbesök, pedagogiska samtal, närvarolyftet samt genom kollegialt lärande och utbildning inom
elevhälsans uppdrag. Vikten av att alla i personalgruppen har insikt i att alla är en del av elevernas
mående och att ett ökat välbefinnande ökar närvaron och därmed en ökad måluppfyllelse.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

IM-eleverna (det samma gäller för IMV och IMY) inkluderas i samtliga program men med individuella
upplägg beroende på vilken programinriktning eleven läser. Mentor tillsammans med studie- och
yrkesvägledare och specialpedagog har under året följt upp elevernas utveckling. Schemaläggningen
innehöll tyvärr för mycket luft, vilket resulterade i att vissa elever valde att avvika från de senare
lektionerna under skoldagen.  Allt eftersom detta uppdagade valde skolan att lägga om schemat samt
lägga in fler resurspass. Samverkan och planering mellan lärare och annan personal kring IM
eleverna har skett kontinuerligt, dels vid MUD tillfällen men även däremellan vid separata möten samt
vid EHT möten.

Utvärdering av introduktionsprogram

Under läsåret har en tredjedel av eleverna på skolan varit antagna inom IM-utbildningen. Strukturen
och upplägget för IM-eleverna har under många år inneburit en mix av nationella och IM elever. Den
mixen kommer vi att fortsätta med men vi ser att för att ge IM eleverna en större möjlighet att nå ökad
måluppfyllelse finns behov av förändring. Gymnasieintyg och grundskolebetyg utfärdas efter
genomförd utbildning. Vi har från och med vårterminen två IM ansvariga som har ett övergripande
ansvar för IMV samt IMY elevernas studier, studieplan och genomförande av utbildning. Vid samtliga
MUD möten under läsåret har vi lyft IM elevernas studieresultat och måluppfyllelse.
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Årets resultat visar att vi att fler elever når betyg E-A inom samtliga IM program, det visar även att
eleverna i större utsträckning når betyg E och färre F än tidigare år.

Slutsatser

Rutiner kring genomgång av studieplanerna har vi arbetat med under året, dels via SYV men också
via att tillsätta två IM ansvariga som har större insikt i IM elevernas studieplaner.  Vi kommer inför
skolstart att avsätta tid för individuella IM samtal. Studieplanerna följs nu kontinuerligt upp och i takt
med att vi användander ”MUD verktyget” (måluppfyllelsedokument – ett stödmaterial för skolan) ser vi
att IM elevernas utveckling  ytterligare synliggöras och följas upp kontinuerligt.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Kontinuerliga betygsprognoser och i samband med dem även diskussioner kring bedömning och
betygsättning. De lärare som är helt nya i sin lärarroll har med hjälp av specialpedagogen och rektor
fört diskussioner kring betyg och bedömning. Yrkeslärare för diskussioner i grupp och enskilt med
rektor och specialpedagog för att kvalitetssäkra och för att diskutera likvärdigheten. Vi diskuterar
bland annat hur stor påverkan av  betygsättningen som elevens APL  har och vikten av trepartssamtal
och besök på APL platserna. Vi har under läsåret påbörjat att använda oss av digitala verktyget -
LoopMe. LoopMe underlättar kommunikationen och säkerställer vilka moment som eleven genomfört
på sin APL plats. Övriga ämnes/kurslärare ges samma möjligheter till diskussioner, samtal med rektor
och specialpedagog samt dialog och diskussioner sin emellan.  Vid nationella prov sambedömer
lärare som undervisar i samma kurser. Betyg och bedömning har varit en punkt i skolans SKA-plan
under läsåret och kommer så fortsätta att vara under kommande läsår.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Antal F sjunker även i år och vi hoppas på att vi påbörjat en trend mot fler betyg och högre betyg.
Under vårterminen har vi haft flertalet extra tillfällen för eleverna att arbeta för ett högre betyg och
lämna in underlag för betygsättning. Vid utvärdering av resultaten från de nationella proven har vi
jämfört resultaten med slutbetygen, vi ser att fler elever lyckas på helheten och får i slutänden ihop ett
betyg trots att de inte lyckats vid de enskilda nationella proven. Vi har lagt mycket tid och kraft för att
hjälpa de elever som inte lyckats på nationella proven. Eleverna har fått mer undervisningstid för att
nå mer kunskaper. Detta har verkligen gett resultat.  Flera av de elever som vi under våren
uppmärksammade saknade betyg har lämnat in underlag för bedömning och betygssättning. Vi
använder oss av samtal inom MUD men också vid våra EHT möten diskuterar vi betyg och
bedömning samt vid kollegialt lärande en bokcirkel som specialpedagog och kurator håller i.
Kuratorns roll i bokcirkeln, förutom samtalsledare att lyfta elevernas mående och likabehandling.

Slutsatser

Bedömning och betygsättning har genomförts på ett tillfredsställande sätt under de förutsättningar
som rått i och med delar av året varit drabbade av pandemin. Lärarna har haft stöd av Skolverkets
bedömningsstöd så väl som dialog och sambedömning och haft stöd av specialpedagog samt rektor.

13



Yrkeslärare som är nya i sin yrkesutövning har fått utbildning, stöd och stöttning enskilt av
specialpedagog samt i grupp om flera nya yrkeslärare.

Alla delar av utbildningen har vägts in i bedömning och betygsättningen – teoretiska-, praktiska och
arbetsplatsförlagt lärande kunskaper. Eleverna och målsman har fått kontinuerlig information om
kunskapsutvecklingen, vid utvecklingssamtal och enskilda samtal med elever mellan
utvecklingssamtalen.

Under kommande läsår, från och med v 37 kommer samtliga lärare att genomföra Karlstads
universitets utbildning - betyg och bedömning.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolans elevhälsoorganisation är enligt följande organisation; Höstterminen startade med
skolsköterska på 20% och kurator på 40%, specialpedagog och rektor på vardera 100%. Under
senare delen av vårterminen  utökades skolsköterskans tjänst till 40%. Elevhälsoteamet har träffats
en gång /vecka och där har vi arbetat med att gå från att framförallt enskilda elevärende avhandlats till
att vi pratar dels enskilda ärenden men framförallt grupper, klasser och “tjejgrupper/killgrupper”.
Uppföljningar från samtal med kurator och hälsosamtal står i fokus i större utsträckning än föregående
år.  Diskussioner kring problematisk skolfrånvaro, rutiner och förändringar av rutiner och efterlevnad
av de samma har förts i stor utsträckning.  I och med EHT gruppens möten men också MUD mötena
ser vi ett större engagemang från hela skolans personalgrupp kring elevhälsoarbetet.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Vid läsårsstart påbörjade rektor personalens upptakt med föredrag kring elevhälsoarbete och arbetet
med förändringen kring skolans uppdrag kring elevhälsa ska förändras. Vi jobbar för att främja
närvaro och bättre mående samt att all personal är delaktig i elevernas utveckling och är en del av
elevhälsoarbetet.  Frånvaro utredningarna visar bland annat att elevernas schema har stor betydelse
för om eleven känner att det är meningsfullt att närvara i skolan eller inte, likaså är frånvaron större i
de kurser som eleven har svårare att nå betyg i. Ensamhetskänslan och utanförskap har än större
betydelse än något av de övriga punkterna.  De främjande och förebyggande arbetet har fått en större
betydelse. De pedagogiska assistenterna har en mycket positiv inverkan på elevernas mående och
gör i mångt och mycket elevernas skoldag tryggare och betydelsefull/ innehållsrik även då det inte
innehåller regelrätta lektioner. Kuratorn har arbetat nu mer utifrån delaktighet i främjande och
förebyggande arbete i elevgrupper/klasser samt även i vissa enskilda ärenden.  Kurator och
specialpedagog har båda deltagit som samtalsledare i personalgruppen kring kollegialt lärande kring
NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och inlärningssvårigheter, extraordinärt stöd.  Under
större delen av läsåret har skolsköterskan lagt fokus på  hälsosamtalen och inte haft tid till att delta i
någon större utsträckning i andra delar av skolans elevhälsoarbete. Specialpedagogen har i hög grad
arbetat med främjande och förebyggande men också med utbildning som ovan nämnda
samtalsledare kring kollegialt lärande. Specialpedagogen har även haft fortbildning kring betyg och
bedömning för nya yrkeslärare. Specialpedagogen har arbetat med många enskilda elevers
utveckling och stödja såväl elever som lärare lärandet.
Rektor och övriga i elevhälsoteamet har haft föredrag kring de olika rollerna inom elevhälsoteamet
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och dess olika uppdrag.  Eleverna uppger i enkäten att de känner trygghet och studiero, trots detta
ser vi att det minskat något från föregående år.

Rektor har fortsatt arbetet med att  uppdatera rutin vid händelse av kris. Rektor har uppdaterat
personalgruppen kring lagstöd vid orosanmälningar och upprätthåller en bra dialog med ADM (alkohol
och drogmottagningen) i det förebyggande arbetet.

Slutsatser

Utifrån hur elevhälsoarbetet har varit organiserat har jag genomfört vissa förändringar både vad gäller
organisationen så väl som genomförandet har behöver justeras. Skolans elevhälsoarbete har tidigare
i stort utgått från enskilda elevärenden och kuratorns och skolsköterskans uppdrag har inte utgått från
ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i önskvärd omfattning. Under läsåret har organisationen
förändrats, kuratorns och skolsköterskans tjänster har utökats och innehållet justeras. Kuratorn
arbetar väldigt mycket mer utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv, dels med
temadagar men också med närvarofrämjande arbete. Elevhälsogruppen har aktivt arbeta med
underlag från MUD verktyget genom analyser av underlaget, konkreta förslag för att främja elevernas
närvaro och med utbildningar för personal och elevgrupp. Specialpedagogens uppdrag har även de
förändrat under läsåret. Specialpedagogen arbetar mycket med handledning till såväl pedagoger som
elever. Specialpedagogen och kurator har varit samtalsledare i pedagogiska samtal kring de kollegiala
lärandet (bokcirklar och samtalscirklar)framförallt inom NPF
(neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)

Genom MUD-verktyget, betygs prognoser och närvaro satsning kommer vi att nå en högre
måluppfyllelse på sikt och även ett bättre mående hos våra elever. Personalgruppen – hela skolans
personalgrupp kommer att gemensamt arbeta med elevhälsa utifrån ett förebyggande och
hälsofrämjande arbete.
Vi kommer att intensifiera arbetet kring främjande elevnärvaro arbete under kommande läsår och
påbörjar arbetet direkt vid upptakten i augusti innan eleverna börjar med bland annat bjuda in till IM
samtal för nya elever. Men också boka samtalstider för elever i år 2 och år 3.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Vi har under pågående läsår haft god kvalitet och haft en god tillgång på APL platser. Elevernas
närvaro på APL platserna har varit god trots att det under framförallt höstterminen rådande pandemi.
Inom Praktiska i Kalmar har eleverna olika APL perioder, några program har 5 veckors perioder andra
några dagar/vecka och något program har en längre period under vårterminen. Planeringen har
genomförts väl, vi har haft god tillgång till APL platser.  Vi har mer och mer använt oss av digitala
verktyget Loop Me där vi kan följa elevens kunskapsinhämtning på APL platsen. Vi genomför
trepartssamtal och samtal med lärare - handledare samt elev-lärare. Oftast genomförs
trepartssamtalet på elevens APL plats.  Vid dessa samtal och utifrån den information som lärare får
kring elevens måluppfyllelse görs därefter en betygsbedömning av de olika momenten.

Utvärdering av APL
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Eleverna har varit ute i olika omgångar på APL platser  Vi har under pågående läsår haft god kvalitet
och haft en god tillgång på APL platser. Elevernas närvaro på APL platserna har varit god trots delar
av året drabbats av pandemi. Några av arbetsplatserna har inte tillåtit nya elever på arbetsplatsen och
därmed har vi varit tvungna att leta efter ersättning platser. Under våren har vi haft ganska många
fysiska branschmöten men flera möten har skett digitalt. Tre programråd har genomförts –el- och
energiprogrammet, vård och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsrådet. Samverkan mellan
gymnasiegemensamma och yrkeslärare har fungerat bättre men fortsatt arbete krävs för att fungera
fullt ut. Våra handledare har uppmuntrats att genomföra handledarutbildningen men vi saknar
fortfarande flera med handledarutbildning. Vi har trots pandemin haft en god kommunikation mellan
handlare och lärare. Enkätundersökning visar att andelen av våra elever som är mycket nöjda med
sin APL har ökat med 52,8 %, som exempel har andelen av EE programmets elever ökat med hela 87
procentenheter.

Slutsatser

Från och med augusti 2021 skulle alla lärare och elever  använda sig av appen  Loop Me för att
kvalitetssäkra kommunikationen mellan pedagog, elev och handledare.  Vi ser dock att både elever
och lärare behöver mer utbildning kring Loop Me för att det ska ge den kvalitetsökning som vi
efterfrågar på underlag för bedömning. Vi kommer att genomföra fler utbildningstillfällen under
kommande läsår. Momenten som förläggs till APL -platsen är noga övervägd vid genomgång av
poängplaner för respektive program. Lärare och rektor har fört en tät dialog kring uppdelningen
(skol-APL förlagd) och innehållet för att kvalitetssäkra. Vi kommer att arbeta aktivt för att öka
elevernas nöjdhetsindex och för att fler av våra handledare genomför handledarutbildningen.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Under större delen av  läsåret har vi haft en studie- och yrkesvalslärare på plats. SYV har arbetat 40%
som och har arbetat hårt för att det systematiska arbetet kring studie- och yrkesval för eleverna
tillsammans med mentorer skall kvalitetssäkras. SYV har även samverkat med arbetsmarknaden,
APL platser och lärare på skolan vilket är ett fortsatt utvecklingsområde. SYV och lärare inom el- och
energiprogrammet har startat upp ett programråd och haft ett lunchmöte som var välbesökt.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Under den större delen av läsåret så har integrationen mellan SYV och lärare fungerat mycket väl.
SYV har uppmärksammat och påbörjat arbetet med att bättre förbereda eleverna för yrkeslivet, med
allt från APL till att passa tider, helikopterperspektiv och konsekvenstänkanden. Genomgång av
studieplaner har genomförts under året och en den rutin som upprättades den senare delen av
vårterminen- 20 har reviderats för att säkerställa att det kontinuerligt säkerställer elevernas studieplan
i samverkan med mentor och vid MUD mötena. Andelen elever som nått examensmål fördubblades
inom barn och fritidsprogrammet från 2021 till 2022 likaså inom vård och omsorgsprogrammet var det
en ökning med 60 procentenheter. Dock ser vi att det skett en minskning inom flera andra program,
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det finns en hel del kvar att arbeta med. Många av våra elever saknar stora delar av
ämneskunskaperna i tex. samhällskunskap, historia och religion vilket visar sig i examensresultaten.
Eleverna har kommit in på nationella program men ibland utan eller med snäv marginal.  Vi ser även
att en stor del av  elever som inte vi klarar ge examen har mycket stor skolfrånvaro. Våra IM elever är
en stor andel av elevantalet och även där ser vi en stor utmaning med blandade grupper och stor
andel APL som i sin tur under året inte varit synkad med schema justeringar under året.

Slutsatser

Vi kommer att fortsätta med att upprätta rutiner, genomföra och utvärdera rutiner och SYV uppdrag,
under kommande läsår. Samtliga lärare och elever samt rektor kommer att få
utbildning/vidareutbildning inom LoopMe, SYV kommer att få ett större ansvar för att APL platser
säkras tillsammans med respektive lärare. SYV kommer att arbeta för att kvalitetssäkra APL platser
för lärlingsplatser och för ordinarie APL platser. Vi kommer även att arbeta för att några av våra elever
genomför praktik utomlands. SYV ingår i elevhälsoteamet och är också en viktig kugge i våra
fokusområden – Ökad närvaro - ökad måluppfyllelse och elevhälsoarbete. En större marknadsföring
kring våra program är nödvändig och SYV har en stor del i det påbörjade och det kommande arbetet.
SYV arbetar för att vi ska få till lokala avtal med företag inom vårt upptagningsområde för ökad kvalitet
inom APL.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Läsåret 2021/2022 har delvis varit ett år med pandemin som till viss del påverkat skolan. Personal
såväl som elever inom skolans organisation har satts på prov. Praktiska Gymnasiet i Kalmar har inte
varit något undantag. Lärarna har fått arbeta med flexibilitet och omställningar i många olika led. Vi
har i många delar haft fördelen av att bedriva just en praktisk skola istället för endast teoretiska
program. Samtliga elever har under hela läsåret under något eller några tillfällen fått
distansundervisning. Elever med särskilda behov har varit schemalagda hela sin skoltid (förutom
APL-tid) på plats i skolans lokaler med lärarhandledare lektioner. Specialpedagogen har kunnat ge
mycket tid till de elever som varit på plats i skolan.

Inför läsåret 2022/2023 kommer Praktiskas rent organisatoriskt att fortsätta med att rektor har en
ledningsgrupp som sitt första bollplank och den består av tre deltagare med olika bakgrund
(specialpedagog, yrkeslärare och gymnasie ämneslärare). Rektor kommer arbeta fortsätta att arbeta
för att personalgruppen jobbar mot samma mål och med en utökad kunskap kring elevhälsans
innebörd och betydelse för elevernas närvaro, måluppfyllelse och mående.

Under 2021/2022 har skolan inte haft någon förstelärare, det är inte heller aktuellt till läsår 2022/2023.

Vi kommer att fortsätt med den påbörjade satsning på kvällsskola som ett  komplement till ordinarie
undervisning, då detta visat sig vara en riktig framgångssaga. Inför kommande läsår kommer vi åter
att anordna kontinuerliga kvällsskolor under hela läsåret.

Utvecklingsområden inför 2022/2023 är elevernas skolnärvaro, elevhälsoarbete och fortsatt satsning
på ökad måluppfyllelse. Därmed är detta ett stort utvecklingsområde. Vi kommer även att arbeta med
utlandspraktik och marknadsföring av skolan. Marknadsföring kommer att fortsätta bedriva mycket
aktivt och där vi även kommer att lansera nya programval och inriktningar inom redan befintliga
program. I takt med att elevantalet ökar ser vi nu behovet att utöka undervisnings lokalerna och även
fortsatt upprustning av verkstadslokaler, såväl fordonsverkstad som byggnations och elverkstad.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Kalmar 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 Kalmar

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 4 6 3

Barn och fritidsprogrammet Pedagogiskt och socialt arbete 5 8 2

El- och energiprogrammet Elektriker , Energiteknik 5 6

Fordon- och transportprogrammet Billackerare, Personbilsmekaniker 12 7 9

Sjöfartsprogrammet Lättmatros 5 4

Vård- och omsorgsprogrammet Undersköterska 6 2 5

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 4 2 1

Programinriktat val Barn- och fritidsprogrammet 3 2 2

Programinriktat val Fordonsprogrammet 2

Programinriktat val Vård och omsorgsprogrammet 4

Programinriktat val Sjöfartsprogrammet 1

Programinriktat val Elprogrammet 2

Yrkesinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 2

Yrkesinriktat val Pedagogiskt och socialt arbete 2 1
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Yrkesinriktat val Billackerare, Personbilsmekaniker 2 4 1

Yrkesinriktat val Undersköterska 8 6 5

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020 45% 22% 40%

2020/2021 40% 23% 38%

2021/2022 37% 25% 37%

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

Personal

På skolan har vi under läsåret haft 5 behöriga GG-lärare och 6 yrkeslärare. Av yrkeslärare har 3
yrkeslärarutbildning, 2 genomgått PIL utbildning (PIL - Praktiska i Lärande är ett internt
utbildningsprogram för icke-legitimerad yrkeslärare). Elevhälsans personal har bestått av, legitimerad
skolsköterska , kurator samt specialpedagog och SYV. Utöver den stationära elevhälsa personalen
har vi tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Organisation och arbetsformer

Skolans inre organisation har under läsåret bestått av heltidsanställd rektor, skoladministratör, samt
specialpedagog på 100 % ,skolsköterska och kurator på vardera 20% - 40%. Rektor har under läsåret
haft en ledningsgrupp. Ledningsgruppen har träffats vid ett tillfälle/ vecka och ledningsgruppen bestod
av rektor en yrkeslärare, en ämneslärare samt specialpedagog. Arbetslaget har haft en träff /vecka
där olika frågeställningar har stått på agendan utöver detta har yrkeslärare och ämneslärare haft
separata möten. Elevhälsan har träffats en gång /vecka.  Elevrådet har haft kontinuerliga möten med
och utan rektor.
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