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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022

Under läsåret har Praktiska Märsta haft förmånen att behålla sina fantastiska medarbetare (med
något undantag). De har gjort att vi tillsammans utvecklats på alla fronter både personligt och
professionellt - allt med sikte att förbättra verksamheten för att skapa möjlighet och förutsättningar för
eleverna att nå minst E i betyg i sina kurser. Betyg i all ära, måluppfyllelse att nå examen,
introduktionselever som klarar kurser och blir nationellt behöriga - listan kan göras lång på delar som
vi uppnår. I allt arbete har vi en strävan att våra elever får möjlighet att själva blomstra och stå i sin
egen kraft. Det betyder att vi lägger mycket fokus på det sociala arbetet där vi ingjuter hopp och tro på
vars och ens inneboende kompetenser att ta sig an vuxenlivet och därmed yrkeslivet. Vi ger på riktigt
eleverna verktyg att leda sig själva genom gymnasietiden och ut i arbetslivet - eller till vidare studier
för de som önskar. En skola att trivas i, med glädje, skratt och växande.

Under året har vi nominerats till flera utmärkelser vilket vi är mycket stolta över. Av Praktiska
gymnasieorådets 45 skolor vann vi utmärkelsen “Årets Team”. Vidare vann vi “Årets Pedagog” i
Sigtuna kommun och här var det lärare Sarah Knight som tog hem priset. Andra lärare var också
nominerade och flera vårdnadshavare hade engagerat sig i det hela. Vi har arbetat tätt tillsammans
och förstärkt banden mellan olika roller och ansvarsområden. Det finns en personlig mognad i
personalgruppen som lyfter och ser helheten i utbildningen för eleverna.  “Vad är bäst för eleverna
och verksamheten” är den fråga vi ställer oss först.

På vår skola möts man av den goda gemenskapen. Lärarlaget tillsammans med övriga medarbetare
står för klokhet, engagemang och en stark drivkraft att göra skillnad för alla våra elever. Viljan och
kraften att ställa upp för varandra, att göra det där lilla extra, finnas till för både eleverna och varandra
är så påtaglig på Praktiska Märsta. Våra ledord AMBITION  KRAFT  GLÖD lyser med sin närvaro.

Som alla verksamheten har vi utmaningar och till kommande läsår fortsätter vi att stärka och skapa ett
hållbart elevhälsoteam. Elevhälsoarbetet ska “kännas” när man kliver in i skolan – skolans
verksamhet ska präglas av ett positivt förhållningssätt och bemötande.

Framöver finns funderingar på att starta nya program: stylist, bageri, florist och hälsocoach…. Vi leker
med tanken på vad det skulle kunna innebära….Tänk dig en fredag eftermiddag, du vill ha lite
fredagsfeeling och bokar in dig hos våra stylister inför kvällens upptåg, samtidigt som du serveras
veckans nyhet från bageriet, floristerna binder ihop en vacker helgbukett och hälsocoachen sätter
ihop kommande veckas träningsprogram. Vilken härlig energi!

Välkommen till gemenskapen på Praktiska Märsta!
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell

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

Vår kvalitetsdefinition:

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

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

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

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

Våra framgångsfaktorer:

Uppdraget i fokus

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

Proaktiv uppföljning

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

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

Kollegial samverkan

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

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

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

Gemensamma kvalitetsuppföljningar

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar
av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är:

● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av
utbildningen

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till
vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering

● två undervisningsutvärderingar (november och april) där eleverna får möjlighet att ge sin bild
av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven. Syftet är
att skapa underlag för att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås
under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina
kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och SKA-planer tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre
måluppfyllelse nästa läsår.

Lokal utvecklingsorganisation

Under vårterminen 2021 fick skolan en ny rektor. Det har haft en stor betydelse för hur skolans
utvecklingsarbete har sett ut och utvecklats. Vi på skolan har haft som prioritet att lära oss mer om
elevernas individuellas studieplaner och hur de ska utformas utifrån de olika studievägskoderna. Vi
har inför läsår 21/22 lagt mycket tid på schemaläggning för att skapa de bästa förutsättningarna för
våra elever. Vi har utifrån ett pedagogiskt perspektiv arbetat fram ett schema som gör att eleverna har
hållbara tider, utan håltimmar, där vi upplever att eleverna har de bästa förutsättningar att nå goda
resultat. Ett exempel på detta är att eleverna nu mer har i sitt schema ”Yrkesblock” som är en lång
lektion, ca. 3 timmar för att eleverna ska få både teoretisk och praktisk grund när de är skolförlagda.

Utifrån analyser av skolans verksamhet utifrån tidigare läsårs resultat har vi tagit fram fyra
förbättringsområden. Förbättringsområden är närvaro, ökad undervisning kvalité, APL och EHT. Det
sattes upp mål som var både långsiktiga och kortsiktiga, samt aktiviteter som kollegiet tillsammans
skulle utföra.
För att utvärdera målen, delmålen samt aktiviteterna så har vi haft möten varje måndag med olika
fokus; MUD1, analysseminarium, SKA-samtal. På mötena har vi kunnat stanna upp, reflekterat och
beslutat hur vi ska arbeta vidare.  Vi har under läsåret tittat på verksamheten utifrån olika perspektiv
och ur olika professioners synvinklar för att analysera hur vi ska arbeta vidare under läsåret.

1 MUD står för Mål-Uppfyllelse-Dokument. På MUD-mötena tittar vi efter mönster i elevernas resultat och hur
vi kan arbeta på gruppnivå med undervisningen för att fler elever ska ges möjligheter att nå kursmålen.
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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 och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2022

Ovanstående diagram visar att andelen elever med gymnasieexamen har minskat från 79 till 73 %
sedan föregående läsår. Vi kan också se att minskningen framför allt gäller flickorna. Dock ska det
påpekas att statistiken grundas på få elever vilket leder till att förändringar ger ett stort utslag. På
bygg- och anläggningsprogrammet (BA) till exempel var det 6 elever som gick ut med examen medan
det var dubbelt så många på el- och energiprogrammet (EE) och Handels- och
administrationsprogrammet HA).
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Genomsnittlig betygspoäng

De genomsnittliga betygspoängen har minskat något sedan föregående läsår, från 13,0 till 12,8. På
programnivå kan vi se att det framför allt är minskningen i GBP på EE som ger utslag. Övriga program
har ökat sin GBP sedan föregående år.
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Andel elever med grundläggande behörighet – avgångselever 2022

Diagrammen visar att det är skillnader mellan programmen när det gäller behörighet till
högskola. På BF blev 38% av eleverna behöriga för högskolestudier, främst pojkar, medan
motsvarande siffra för HA är 8%. Detta har också att göra med programmens karaktär där
det finns tydliga vägar vidare för elever på BF jämfört med på HA-programmet.

Ändamålsenlig kvalitet

Utifrån ändamålsenlig kvalitet på våra avgångselever kan vi se att majoriteten av våra avgångselever
har gått vidare till arbete eller vidare studier efter studenten.

Program Totalt antal
avgångselever

Andel med arbete Antal som går till
vidare studier

BA 6 3 1
BF 8 6 1
EE 12 12 0
HA 12 9 1
IMV 5 2 3
IMY 3 2 0

7



Samtliga elever

Vi  kan se att andelen F ökat från 9 till 17% sedan föregående läsår. Framför allt är det hos flickorna
som ökningen skett. Andelen F är ganska jämnt fördelad mellan de nationella programmen medan IM
har ökat sin andel F detta läsår.
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Nationella provbetyg – samtliga elever på nationella program läsåret 21/22

Matematik
I tabellerna ovan gällande Matematik 1a framkommer att det är en minskning i andelen F jämfört med
resultaten från 2019. Vi ser en ökning med 55% i andelar godkända resultat. Resultatet i Matematik
2a är till viss del missvisande. Kursen är en utökad kurs på skolan vilket har inneburit en del avhopp
under året. Det är alltså inte en obligatorisk kurs.

Engelska
I tabellerna ovan gällande engelska ser vi en minskning i andelen F jämfört med resultaten från 2019.
Vi ser en ökning med 30% i andelar godkända resultat.
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Svenska
Även i Svenska 1 har andelen F sjunkit i jämförelse med resultaten från 2019. Vi ser en procentuell
fördubbling av elever som fick godkända resultat i jämförelse med resultaten från 2019. När det gäller
Svenska som andraspråk 1 ser vi att 100% fick godkänt. I Svenska 3 fick 80 % av eleverna ett F på
provet och i  Svenska som andraspråk 3 fick ingen elev ett godkänt resultat.

I kursen matematik 1a fick 91% högre kursbetyg än provbetyg vilket är en anmärkningsvärd stor
skillnad.I matematik 2a fick 50% högre kursbetyg och 50% lika kurs-  och provbetyg. I engelska 5 fick
75% lika betyg på kurs och prov-betyg och 25 fick lägre. I engelska 6 var siffran 100% lika kurs- och
provbetyg. I svenska 1 fick 36% högre, 55% lika och 9% lägre betyg. I svenska 3 fick 60% högre
betyg och 40% lika. Siffrorna för svenska som andraspråk 1 var 100% lika och i Svenska som
andraspråk 3 var 100% högre.

Avvikelserna mellan de nationella provbetygen och kursbetygen kommer att analyseras särskilt. Se
nedan under rubriken Betyg och bedömning

Elever på introduktionsprogram
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Diagrammen ovan visar fördelningen när det gäller IM eleverna fördelat i IMV och IMY men även kön.
Vi kan se en ökning i andelen F i år jämfört med föregående år. En ökning på 19 procentenheter när
det gäller flickorna och en ökning på 9 procentenheter när det gäller pojkarna. Vi kan även se en
ökning när det gäller de högre betygen, framför allt hos flickorna. Samtidigt ska påminnas om att det
är små grupper varför enskilda individers resultat ger stort utslag i statistiken.
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Normer och värden

Av diagrammen ovan framgår att majoriteten av eleverna känner sig trygga i skolan. Sedan
föregående läsår har andelen elever som uppger att de känner sig trygga dock minskat något,  från
86% till 83 %. Framför allt är det eleverna i åk 1 som känner sig mindre trygga, vilket vi tolkar som en
effekt av pandemin då många elever satt hemma med fjärrundervisning.

När det gäller elevernas upplevelse av att de behandlar varandra väl på skolan ser vi en liten
minskning från 78 till 76 %.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen
Då skolan är liten är det sällan undervisningsgrupperna överstiger 20 elever. Oftast är grupperna
betydligt mindre än så, 5-10 elever. På det sättet lär elever och lärare känna varandra och lärarna har
goda möjligheter att ge eleverna det stöd de behöver. Då vi läsår 20/21 upplevde schemaläggningen
som bristfällig tog vi tag i utifrån nya perspektiv. Vi implementerade ett helt nytt tänk gällande
schemaläggningen med temadagar, längre lektionspass och utan håltimmar.  På detta sätt blev det
mer hållbart för eleverna utifrån ett pedagogiskt perspektiv då de slapp ”hoppa mellan” olika ämnen
under samma dag och kunde därför fokusera på ett annat sätt.

Vi införde även något som vi kallar för ”grundblock”. Det innebär att eleverna som saknar betyg i
något av  GG-ämnena svenska, matematik eller engelska, sitter på ”grundblocket” medan de övriga i
klassen följer ordinarie schema. Det innebär även att våra IM elever fick mer tid för det ämne där de
saknade betyg från grundskolan.

Utöver detta införde vi även stödtid för de elever som är i behov av en till en-undervisning, samt att vi
införde ”Ta igen” – tid två tillfällen i veckan för de elever som av olika skäl hamnat efter eller missat
något prov och behöver stöd för att ta igen det. Ibland handlar de om en-till-en hjälp och ibland om att
eleven behöver ha en fysisk plats för att slutföra det som hen har halkat efter med.

Skolan är liten med få lärare vilket innebär att de flesta är ensamma om att undervisa i sitt ämne.
Dock har personalen en tät samverkan kring elevernas utbildning vilket bidrar till en bra skolsituation
för eleverna.

Utvärdering av undervisningen
I Academedias enkät hade vi en svarsfrekvens på 79%. Under rubriken ”övergripande resultat” så ser
vi tre svar som sticker ut; Nöjdhet med undervisningen ligger på 80% och har ökat med 3
procentenheter från föregående läsår, rekommendation ligger på 79% och har ökat med 6
procentenheter från föregående läsår och nöjdhet med skolan som helhet ligger på 83% och har ökat
med 11 procentenheter från föregående läsår. 82% av våra elever upplever att det är en bra
studiemiljö på skolan. Utifrån detta drar vi slutsatsen det nöjdheten med studiemiljön också speglar
nöjdheten med undervisningen.

Vi har aktivt arbetat för att utveckla undervisningen. Lärarna på skolan har arbetat med att utveckla
sitt eget ledarskap samt sin undervisning. I arbetet med det egna ledarskapet har vi som skola arbetat
med det utifrån både ett pedagog- och individperspektiv. Det innebär att vi som skola har tagit tillvara
på kollegiets individuella kompetenser. Vi har arbetat kollegialt med boken ”Lektionsdesign” av Helena
Wallberg för att vidga perspektiven på undervisningen, samt haft ”critical friends” där personalen har
besökt varandras lektioner för att stötta varandra i att utveckla det pedagogiska ledarskapet.
Undervisningen bedrivs utifrån ett inkluderande arbetssätt där eleverna får sina individuella behov
tillgodosedda i klassrummet genom olika former av anpassningar. Exempel på detta kan vara
inläsningstjänst, stavningshjälpmedel och/eller extra genomgång.
Värdegrundsarbetet genomsyrar lärarnas och personalens förhållningssätt gentemot varandra och
eleverna. Detta kan också avläsas i resultatet av elevenkäten där majoriteten av eleverna (83%)
svarar att de känner sig nöjda med sin skola. Även om det är ett bra resultat, kommer vi att arbeta
vidare för att alla elever ska känna sig nöjda med sin skola.
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Slutsatser
Vi kan i analys och reflektioner se att undervisningen har utvecklats under året. Lärarna har arbetat
med sitt självledarskap och med att utveckla sin undervisning, vilket även speglar sig i elevernas
åsikter om undervisningen från elevenkäten. Vi har skapat bra förutsättningar för ett fungerande
schema både ur ett elevperspektiv och utifrån ett lärarperspektiv. Vi kan bära med oss att det
kollegiala samarbetet på skolan är en framgångsfaktor som bidrar till att eleverna i högre grad trivs på
skolan och med undervisningen. Det är också en viktig del i att öka närvaron och höja
examensgraden vilket vi förhoppningsvis kommer lyckas med kommande läsår.

Skolans styrka är dess lärare och deras samverkan kring undervisningen och eleverna. Lärarna
planerar och genomför sin undervisning på ett pedagogiskt sätt, där elevernas individuella
förutsättningar får ta plats. Vi som skola upplever att vi har lyckats med att utveckla undervisningen
under läsåret 21/22, men att vi kan fortsätta att utvecklas ännu mer. Ett exempel på detta, som
nämnts tidigare i rapporten, är att vi visserligen har högre andel elever med F och färre elever med
examen detta läsår, men vi har även har fler elever som har fått högre betyg.
Vi upplever att införandet av yrkesblocken har fungerat bra. Det har bidragit till att eleverna har haft
extra tid  att studera, samt att det har bidragit till att eleverna inte har haft någon håltimme i sitt
schema.
Även om vi detta läsår har ett lägre resultat gällande examen så vet vi också att många av de
eleverna som har tagit examen påbörjade sin skolgång på ett introduktionsprogram. De har gjort ett
fantastiskt jobb och vi är glada att vi har lyckats stötta dem ända vägen fram till ett examensbevis.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram
IMV och IMY eleverna har i början av läsåret haft möte tillsammans med rektor för att skapa deras
individuella studieplaner och besluta om vilka eventuella anpassningar som behöver göras.
IM-eleverna deltar i den ordinarie undervisningen tillsammans med elever på nationella program.
Därutöver läser de kurser på grundskolenivå utifrån sin individuella studieplan för att bli behörig till
nationellt program eller för att de bedömt att det skulle gagna deras möjligheter till framtida
anställning. (IMY-elever). IM-elevernas studieplaner följs upp regelbundet av mentor och
anpassningar/korrigeringar av studieplanerna sker vid behov. Samtliga IM-elever ges möjligheter till
praktik inom de branscher/yrkesområden som de studerar.

I början av läsåret har samtliga mentorer fått en genomgång kring IMV och IMY eleverna och fått en
annan inblick i hur IM-elevernas studieplaner ska planeras och prioriteras. Detta har varit till stor nytta
och lagt en grund för det fortsatta arbetet kring IM-eleverna och deras stöd.

Utvärdering av introduktionsprogram
IM- eleverna har följt schemat för de nationella programmen i möjligaste utsträckning och samtidigt
haft individuella och anpassade studieplaner/scheman. IMV-elever har haft fokus på att klara
grundskoleämnena som de saknade betyg i. Mer fokus i år än tidigare läsår har lagts på detta med
tanke på den nya struktur vi la till schemamässigt med det vi kallar för ”Grundblock”. IMV och IMY har
utvecklat en grund i sitt yrkeskunnande, på samma sätt och nivå som de elever som är nationellt
behöriga. Vi upplever att vi under detta läsår har skapat en tydligare struktur för att arbeta med våra
IM elever, men med det sagt så är detta något vi kan ta med oss inför nästa läsår och utveckla vidare.

Vi upplever ett förbättrat arbetssätt när det gäller våra IM- elever, vilket förbättrat deras möjligheter att
nå sina mål. Alla skolans lärare och personal är involverade i IM-elevernas utbildning. Alla har fått
kunskaper kring hur vi ska prioritera och arbeta med IM – elevernas studieplaner. Mentorerna har varit
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delaktiga under uppstartssamtal med IM – elever för att ha en helhetssyn kring elevens studieplan,
men även för att kunna stötta eleven att nå sina uppsatta mål. Förändringar i schemastrukturen har
bidragit till att IM –eleverna fått ett mer sammanhängande schema utan håltimmar och
schemakrockar.

Vi kan se i  att resultaten på IM varierar. Dels ser vi att en högre andel elever fått F i sina kurser, men
också en ökning av de högre betygen,  framför allt hos flickorna.  Arbetet med att utveckla arbetet
med IM-elevernas utbildning kommer att fortsätta även kommande läsår.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning
På skolan har vi en stor andel behöriga lärare. Vi har många pedagogiska diskussioner kring betyg
och bedömning, en del planerade och en del spontana. Vi har under året arbetat med MUD,
måluppfyllelsedokument, vilket innebär att vi ca. var femte vecka går igenom elevernas
kunskapsutveckling i förhållande till kursens mål.  Under läsåret har lärarna suttit i pedagogiska
samtal kring hur man utvecklar sin undervisning och hur det påverkar elevernas motivation och
förhållningssätt gentemot lektionen, kursen och sin APL.  Allt detta arbete har underlättat prioriteringar
av stödinsatser samt bidragit till en mer likvärdig bedömning av elevernas kunskap och progression.

Utvärdering av bedömning och betygsättning
I lärarkollegiet har det under läsåret varit ett pågående samtal kring bedömning och kunskaper. Våra
återkommande MUD samtal har präglats av prat om bedömningar och bedömningstillfällen. När det
gäller bedömningar på APL platserna så har samtliga yrkeslärare gjort besök för att ha trepartssamtal.
Yrkeslärarna har kontinuerlig kontakt med APL platserna samt att eleverna skriver på LoopMe2 som
blir en del i betygsunderlaget. Det är viktigt att eleverna beskriver sitt lärande och ser sin progression
kopplat till sina yrkeskurser.

Mentorerna på skolan har utöver utvecklingssamtal en gång per termin individuella samtal med sina
mentorselever där mentorerna går igenom med eleven hur hen ligger till kopplat till de olika kurserna.
Undervisande lärare har även samtal med de elever som hen undervisar för att säkerställa att eleven
förstår var i kunskapsprogressionen eleven står i en nulägesanalys.

All bedömning och planering sker utifrån Skolverkets matriser.

Avvikelse NP-kursbetyg

Vår analys av att vissa  kursbetyg skiljer sig från nationella prov-betygen är att lärarna i stor
utsträckning  har underlag av elevens kunskaper och förmågor utifrån nästan ett års undervisning. Det
innebär att eleverna har kunnat visa sina förmågor, kunskaper och färdigheter på flera sätt. Eleverna
på vår skola har i stor utsträckning svårigheter i att sitta en längre tid och utföra ett prov, vilket NP
kräver av eleverna. Detta tror vi påverkar skillnaderna mellan kursbetygen och NP-resultaten i viss
utsträckning.  I matematik 1a är skillnaden mellan kurs- och provbetyg stor. Just nationella provet i
matematik innebär stora utmaningar för våra elever då alla delar av provet ska göras under samma
dag. Det blir för intensivt och tungt för många elever och mot slutet av provet kan många inte längre
visa sin kunskaper på ett rättvisande sätt. Nationella provet i matematik 1a är därför inte ett optimalt
utformat för att våra elever ska kunna visa vad de faktiskt kan. Vi ser att våra elever har svårt att
verkligen visa vad de kan även på de andra proven. De är inte så tränade i att genomföra stora och
viktiga prov på detta sätt då vi ofta väljer att arbeta på andra sätt under kursens gång. Det gör vi för

2 LoopMe är ett digitalt kommunikationsverktyg där lärare, elev och handledare kan samverka kring elevernas
arbete och progression på APL.
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att vi ser att eleverna behöver det och för att det vårt uppdrag att skapa examinationstillfällen som är
varierande och anpassade efter hur våra elever kan visa vad de kan. Detta innebär naturligtvis ett
problem då nationella proven särskilt ska beaktas vid betygsättning.

Slutsatser
Betyg och bedömning är något som vi alltid kan fortsätta diskutera och ha som utvecklingsområde där
vi som skola kollegialt kan diskutera det. Hur ser bedömningssituationer ut? Var kan vi samarbeta
ämnesöverskridande? Hur bedömer vi kvalitet?
Vi ser i våra enkätsvar, oavsett var enkäten görs att eleverna vill ha mer information kring hur de
ligger till i kurserna. Detta är något vi kan bära med oss inför nästa läsår och fundera kring hur vi kan
göra denna del ännu tydligare för eleverna. Ett perspektiv på detta kan vara att fundera mer kring den
röda tråden i elevernas utbildning och synliggöra hur alla kurser i utbildningen är sammankopplade.

När det gäller de nationella proven behöver vi fundera mer på hur vi ska arbeta inför dessa. Eftersom
elever ska genomföra dem och vi inte kan påverka utformning av provets upplägg så behöver träna
eleverna på liknande situation och förbereda dem bättre så att de i större utsträckning kan prestera så
bra som möjligt på proven. Vi kommer ta med oss detta inför nästa läsår och och se till under varje
kurs skapa lite liknande situationer för att eleverna ska känna sig mer trygga och vana med denna typ
av examination.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet
Skolan har tillgång till samtliga kompetenser inom elevhälsan: kurator på 20%, specialpedagog på
20%, skolsköterska på 20% samt tillgång till speciallärare på 50%. Därutöver har det funnits tillgång
till skolpsykolog samt skolläkare utifrån behov. Arbetet har främst varit utredande och åtgärdande men
även förebyggande och hälsofrämjande arbete har förekommit. Elevhälsoteamet träffas en gång i
veckan för att bland annat diskutera olika elevärenden. Rutinerna för elevhälsoarbetet är tydliga och
välkända av personalen. Elevhälsan är också delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet där
elevhälsans arbete varit ett av årets utvecklingsområden.

Utvärdering av elevhälsoarbetet
Då skolan har många elever som är obehöriga eller med ofullständiga betyg när de börjar gymnasiet
(drygt 55%)  finns ett stort behov av en fungerande elevhälsa. Till detta läsår utökades
specialpedagogtjänsten med 20% för att utveckla elevhälsoarbetet och ge eleverna ökade möjligheter
till stöd. Det har bland annat inneburit att det nu finns en tydlig och fungerande struktur för
dokumentation och uppföljning av olika elevärenden och att överlämningsprocessen från grundskolan
blivit bättre. Dock finns fortfarande ett behov att utveckla arbetet med insatser gentemot eleverna då
detta inte fungerat fullt ut under läsåret. Även samverkan mellan elevhälsan och personalen kan
utvecklas, exempelvis när det gäller återföring av anmälda elevärenden. Rutinerna för
elevhälsoarbetet är välkända av personalen som regelbundet gjort anmälan till rektor för att med stöd
av elevhälsoteamets personal kunna fatta beslut om relevanta åtgärder för enskilda elever. I många
fall har det dock räckt med extra anpassningar och i de flesta fall har lärarna själva hanterat detta i
enlighet med skolans rutiner. För att stödja lärarna har specialpedagogen under läsåret haft en
genomgång kring elever med neuropsykiatriska funktionshinder.

Elevhälsan har framför allt arbetat åtgärdande och utredande. Bland annat har 15-20 pedagogiska
utredningar gjorts och skolan har haft cirka 10 åtgärdsprogram varav majoriteten avslutats i och med
vårterminens slut. Skolsköterskan har genomfört hälsosamtal med samtliga elever i åk 1 och
skolläkaren har varit på skolan två gånger per termin. Skolpsykologen har varit behjälplig med
handledning när behov uppstått. På grund av de små tjänsterna har det varit svårare för
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elevhälsoteamet att samverka kring det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Vissa insatser har
dock gjorts. Bland annat har skolan screenat eleverna i åk 1 och 2 i matematik, engelska och svenska
för att tidigt få syn på elevernas kunskaper och därmed ha bättre grund för att planera relevanta
stödåtgärder. Vidare har skolan haft studiebesök av polis och socialtjänst där de fått berätta om sin
verksamhet och vilket stöd de kan ge. Personalen har också påbörjat ett hälsofrämjande arbete med
hjälp av Reacta. Det innebär att eleverna själva tar hälsofrämjande initiativ som får stöd av skolans
diplomerade hälsorådscoacher. Syftet är att minska andelen elever som är frånvarande på grund av
att de mår psykiskt och/eller fysiskt dåligt. Detta arbete kommer att utvecklas mer kommande läsår.
Generellt är arbetet med närvaron ett utvecklingsområde där elevhälsans kunskaper och olika
perspektiv är en viktig del för att lyckas med arbetet.

Slutsatser
Under året har elevhälsoarbetet utvecklats på ett positivt sätt, inte minst genom fungerande rutiner
och en struktur kring dokumentation och uppföljning av olika elevärenden. Men fortfarande finns
utvecklingsbehov när det gäller samverkan mellan elevhälsa och lärare samt att arbeta förebyggande
och hälsofrämjande istället för åtgärdande, vilket varit fallet detta läsår. Som en del i att arbeta mer
förebyggande och hälsofrämjande kommer elevhälsan kommande läsår att i högre utsträckning
fokusera på arbetet med att minska frånvaron och i detta samverka tätt tillsammans med skolans
personal. Det innebär också att vi kommer att se över elevhälsans organisation och tjänster så att de
motsvarar elevernas behov.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL
Yrkeslärarna har ansvar för att anskaffa och kvalitetssäkra APL-platser. De har också haft ca. två
dagar i veckan för planering och genomförande av APL-besök. Användningen av det digitala
verktyget LoopMe har underlättat återkoppling till eleverna och handledarna kring lärandet på
APL-platsen. Genom LoopMe har yrkeslärarna bättre kunna följa elevernas kunskapsprogression och
trepartssamtalen har kunnat kompletteras med daglig återkoppling och närvarokontroll. Skolan
arbetar för att samtliga handledare ska gå Skolverkets handledarutbildning, dock med varierande
resultat. Detsamma gäller de lokala programråden där skolan arbetar för att skapa ett intresse kring
lärlingsutbildning. Schemat har under året strukturerats så att eleverna  slipper håltimmar och får en
bättre helhet i sina studier. Introduktionseleverna har lärlingsliknade upplägg utan några
schemakrockar.

Utvärdering av APL
Samtliga elever har haft APL under året. Det var vårt uttalade mål och det har vi också lyckats med.
Vi har under läsår 21/22 arbetat aktivt med att anskaffa APL platser och i det arbetet samverkat över
programgränserna. Vi insåg att pandemin skulle påverka möjligheterna till APL-platser och lade då
extra tid på att säkerställa att varenda elev skulle få den APL som de hade rätt till. Det har dock inte
alltid varit lätt.
Eleverna väljer ibland att sluta på sin APL-plats, att inte gå dit eller att byta många platser under en
och samma termin. Detta har lett till extra arbete för berörd yrkeslärare, samt till att mentor fått ha
motiverande samtal med fokus på APL och ibland möten med elevhälsan för att se om det är någon
form av anpassning kring APL som behövs.

I Academedias elevenkät hade vi en svarsfrekvens på 79% . Där kan vi se att de flesta elever (79%)
är väldigt nöjda med sin APL.  81% upplever även att de får extra utmaningar om de behöver det.

Yrkeslärarna använder LoopMe som en del av undervisningen där man på ett tydligt sätt kan se
sambandet mellan APL och undervisningen i skolan Vi använder oss av LoopMe där eleverna
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beskriver sitt lärande på APL. Detta har fungerat lite olika på de olika programmen och vi kommer att
bära med oss det till läsår 22/23 för att utveckla det vidare. LoopMe är ett bra verktyg för att lära sig
förstå hur det de gör på arbetsplatsen hänger ihop med det de gör på lektionerna. Även bland
handledarna har arbetet med LoopMe varierat. Bäst har det fungerat på barn- och fritidsprogrammet
där handledarna varit mycket aktiva med LoopMe. På barn- och fritidsprogrammet ser vi att
handledarnas delaktighet på LoopMe påverkar elevernas engagemang och kvalitet i skrivandet. Vi
som skola kommer fortsätta utveckla handledarnas arbete med LoopMe, bland annat genom att ha
det som en stående punkt på programråden.

Pandemin har även detta läsår haft en påverkan på utbildningen och det arbetsplatsförlagda lärandet.
Det har varit en hel del osäkerhet, inte minst under höstterminen, och lärarna har fått vara flexibla i sin
planering. Samtidigt har det digitala verktyget LoopMe gjort att det funnits goda möjligheter att följa
elevernas progression i arbetet. Just besök har varit varierande beroende på program där flertalet
lärare kunnat göra besök minst en gång var tredje vecka.

Vi har haft två programråd under läsåret 21/22 där vi har bjudit in handledare, fackliga förbund, syv:ar
från grundskolorna i närområdet samt personer från kommunen. Vi har tyvärr ett lågt antal besökare
på våra programråd och vi försöker att variera både dagar i veckan och tiderna på dessa. Vi vet inte
vad det är som gör att vi får så lågt antal besökare. Vi skickar ut inbjudan långt i förväg, samt skickar
påminnelser. Detta är självklart frågor som vi behöver bära med oss till nästa läsår.

För att skapa närhet till näringslivet och samhället har vi genomfört flera aktiviteter under läsåret.
Bland annat har facket varit på besök och vi har även tagit med eleverna på olika studiebesök,
exempelvis till Naturhistoriska riksmuseet, Historiska museet och Säkerhetsparken på Arlanda

Slutsatser
Utifrån hur APL har organiserats, allt från schemaläggning till anskaffning av APL-platser så känner vi
att vi är på väg åt rätt håll. Som sagt, alla elever som ska ha APL – de har APL. Eleverna trivs på sina
APL platser, de känner att de lär sig av sina handledare och vi implementerar APL -dagarna på ett
pedagogiskt sätt i undervisningen på skolan. Det är dock tydligt att vi behöver utveckla arbetet kring
LoopMe, både utifrån ett elevperspektiv och utifrån ett handledarperspektiv. Vi behöver bära med oss
våra frågor kring programråden och utveckla engagemanget till nästa läsår.

De styrkor vi har på skolan är kompetenta yrkeslärare som brinner för att eleverna, med goda
kontaktnät inom sina respektive branscher och som vill få ut kompetenta individer i yrkeslivet när
eleverna tar studenten. Det ska vi också bygga vidare på kommande läsår.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen
Skolan har en studie- och yrkesvägledare anställd på 20 %. Hon har haft det övergripande ansvaret
för att vägleda eleverna i deras studier och framtida yrkesliv. Till stöd för detta arbete finns beslutade
riktlinjer för syv-arbetet och ett årshjul över när olika aktiviteter förväntas ske under läsåret. Det
generella uppdraget kring studie- och yrkesvägledningen sköts av yrkeslärarna som en del av deras
kontinuerliga arbete med att utveckla elevernas yrkeskompetens och göra dem förberedda för
arbetslivet.

I Academedias elevenkät uppger eleverna att 85% kan få råd och stöd i valet av framtida studier och
yrkesval. Vi som skola ser det som väldigt positivt då det är en ökning från föregående år med 10
procentenheter. Vid sidan av syv:en är lärarna, framför allt yrkeslärarna, en viktig del när det gäller att
förbereda eleverna för vad som väntar dem i arbetslivet och också hur de kan finna vägar vidare inom
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sina – eller andra – branscher.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen 
Skolans arbete med studie – och yrkesvägledning har under läsåret fungerat tillfredsställande, men
det finns utrymme för förbättringar. Vi har haft en utbildad syv anställd på deltid vilket inneburit att
eleverna haft tillgång till kompetent studie- och yrkesvägledning, men inte alltid i tillräcklig grad och
utifrån elevernas behov. Samtliga elever har fått information om olika utbildningsvägar (komvux,
folkhögskola, universitet/högskola, yrkeshögskola).  Eleverna har också i individuella samtal haft
tillgång till i studie- och yrkesvägledning som utgår ifrån deras specifika frågor. Syven har deltagit i
kartläggningar tillsammans med specialpedagogen och i den mån utrymme givits samverkat med
lärarna i olika elevärenden. Problem har dock uppstått när elever haft behov av längre samtal
och/eller djupare vägledning.  Denna möjlighet har tyvärr varit begränsad då syv varit på skolan
endast en dag i veckan.

Under yrkeslektioner har yrkeslärarna pratat med eleverna om vilka vägar de kan gå efter både inom
arbetslivet och om de väljer att studera vidare.  De har också fått möjlighet att träna på att söka arbete
genom att skriva cv och personligt brev och fått titta på vilka kompetenser som krävs för vissa typer
av arbeten.  På skolan och i kollegiet finns det en god samverkan kring elevernas utbildning, men
samverkan med syven har inte alltid fungerat fullt ut på grund av att det inte funnits tillräckligt med tid
för detta.

Slutsatser
Studie- och yrkesvägledningen har fungerat tillfredsställande. Men vi kan se att med bättre
organisering och ett ökat samarbete med kollegiet kommer det att fungera bättre. Det behöver bli
tydligare vad vägledning innebär, vad som ingår i syvens uppdrag och vad som faller på yrkeslärarna.
Det behöver också skapas möjligheter till ökad samverkan mellan syven och lärarna i vägledningen
av eleverna i enlighet med de riktlinjer som tagits fram inom Praktiska gymnasieområdet. För att
ytterligare öka möjligheten till kvalitativ studie- och yrkesvägledning bör studie- och yrkesvägledaren
ingå i EHT och även delta vid andra tillfällen när exempelvis elevvård eller närvaro diskuteras.
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5. Sammanfattning och fokus framöver
Vi lämnar läsåret 21/22 med en varm känsla. Skolan har präglats av en positiv utveckling. Både i den
fysiska studiemiljön och hos varje enskild individ. Trots att vi har en högre andel F i år än förra året så
kan vi ändå se en progression i andelen högre betyg generellt på skolan. Som nämnts tidigare i
rapporten så finns det en medvetenhet kring att examensgraden har minskat, men vi vet även med
oss att många av de nationellt behöriga eleverna som tog examen började hos oss som IM-elever. Vi
som skola är stolta över det eleverna har åstadkommit, framför allt studenterna då en större delen av
deras gymnasietid var präglad av en pandemi med extra ansvar, oroligheter och fjärrundervisning.

Vi lämnar ett läsår där vi stolt kan konstatera att skolans kollegium vann pris i kategorin ”Årets team”
inom det Praktiska gymnasieområdet i hård konkurrens med drygt 40 skolor. Lika stolta är vi över att
en av våra lärare vann Sigtuna kommuns pris som Årets pedagog. Detta visar på hög kvalitet och ger
oss goda förutsättningar att fortsätta den utvecklingsresa vi har påbörjat.

Vi ser i våra analyser över läsår 21/22 att vi har kommit en bit på vägen – men ännu finns det mycket
arbete kvar att göra. Vi behöver fortsätta arbetet kring att öka närvaron, kring att öka elevernas
motivation och därmed skapa förutsättningar för att nå en högre måluppfyllelse. Med den kunskap och
kompetens vi har i kollegiet och med ett gott pedagogiskt ledarskap ser vi att vi kommer ha stora
möjligheter att kommande läsår ta ytterligare steg vidare i att öka kvaliteten.  Som en del av det finns
planer kring ett större projektarbete med ämnessamverkan där vi tillsammans kan förbättra både
närvaro, motivation samt måluppfyllelsen. Detta projekt, som går under namnet Pedagogisk plats,
kommer vara ett stor fokusområde kommande läsår. Inom detta projekt ryms arbetet med att skapa
meningsfullhet för eleverna, arenor för samverkan mellan gg och yrkeskurser och stora möjligheter att
hitta nya sätt att lägga upp både undervisningen och bedömningstillfällen. Alla dessa saker tror vi
kommer öka kvalitet i undervisningen, ge högre närvaro och högre måluppfyllelse.

Introduktionsprogrammet är vårt största program och vi har sett sviktande resultat för våra IM-elever.
Ett fokusområde framöver blir därför att utveckla arbetet med våra IM-program. Vi ser det som en
självklarhet ha introduktionselever på en skola med yrkesprogram och vi ser att
introduktionsprogrammet fyller en viktig roll i utbildningsutbudet. Vi är därför måna om att göra detta
program riktigt bra.

I arbetet med IM-eleverna är elevhälsoarbete mycket viktigt och så  även för våra nationella elever.
För ökad måluppfyllelse krävs god undervisning av hög kvalitet, hög närvaro och ett hälsofrämjande
arbete. Vi ser i våra analyser och resultat att vi behöver fokusera på att utveckla arbetet med
elevhälsa. Elevhälsa som hela skolan ansvar och uppdrag men även hitta nya och bättre sätt för EHT
att samverka och stödja lärarna.

Vårt arbete med förändringsområdena kommer att framgå i SKA– planen3 för läsår 2022/2023.

3 SKA-planen är motsvarande en arbetsplan där vi beskriver våra utvecklingsområden för läsåret.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Märsta 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 Märsta

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Barn- och fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 0 3 8

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 3 3 6

Handelsprogrammet Handel och administration 3 0 12

El- och energiprogrammet Elteknik 12 12 12

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val (IMV) 7 3 6

Yrkesintroduktion (IMY) 8 4 4

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2020/2021 26% 26% 51%

2021/2022 28% 31% 47%

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

Personal
På skolan arbetar det fyra lärare i de gymnasiegemensamma ämnena (gg-ämnena) och sex
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yrkeslärare. Av de sex yrkeslärarna är två icke-legitimerade. Samtliga gg-lärare är legitimerade för
den undervisning de bedriver. Elevhälsan består av en kurator, en specialpedagog, en speciallärare
samt en skolsköterska. Tillgång till skolläkare och skolpsykolog finns via Academedia och anlitas vid
behov. De deltar också på elevhälsomötena vid några tillfällen under läsåret. En utbildad studie – och
yrkesvägledare arbetar på skolan en dag i veckan.

Organisation och arbetsformer
Skolan leds av en rektor. Försteläraren samt en yrkeslärare med god kännedom om skolan ger rektor
stöd vid behov. Rektor och förstelärare har under läsåret haft möten varje vecka för att diskutera
skolans utvecklingsområden och förbereda innehåll och upplägg för möten med lärarna. Regelbundna
möten finns för såväl arbetsorganisationen som för att driva utvecklingsarbete i enlighet med
SKA-planen.
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