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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022

Det gångna läsåret har varit ett år som man sent kommer att glömma. Det gjordes ett rektorsbyte då
tidigare rektor slutade och biträdande rektor Emma Sennebäck Andersson blev skolans nya rektor.

Praktiska Gymnasiet Nykvarn fick äntligen flytta från de gamla nedgångna lokalerna på Norra
Bruksgatan 2 till nybyggda fräscha lokaler på Skälbyvägen 7A i Nykvarn. Denna flytt gjordes under
december-januari och var en riktig utmaning för såväl personal som elever. Här vill jag lyfta elevers
och personalens engagemang och positiva inställning när det kom till flytten. Eleverna och personalen
var otroligt anpassningsbara när det kom till flytt mellan klassrum och övriga lokaler för att få ihop allt
schemamässigt. Detta har de gjort med bravur. Satsningen av Praktiska Gymnasiet i Nykvarn innebär
ett stort lyft för vår skola och våra ungdomar. Med nyrenoverade klassrum, grupprum och lärarrum
samt nya, moderna yrkesverkstäder blir allt bättre för våra elever och lärare. Med de nya lokalerna på
2900 kvm kommer skolan att ha möjlighet att ta emot 300 elever i framtiden.

Lärarna har under det gångna läsåret arbetat tillsammans i arbetslag med två förstelärare som
arbetslagsledare, vilket varit mycket uppskattat. Detta kommer vi att fortsätta med. Arbetslagen har
arbetat kring fokusområdena planering, ämnesintegrering och utveckling av undervisningen i
samverkan med Karlstads universitet och Skolverkets ”Samverkan för bästa skola”. Även detta
kommer vi att fortsätta arbeta med nästkommande läsår.

Rektor har under läsåret haft stor hjälp av förstelärarna som drivit arbetslagsmötena. Rektor har även
haft uppföljningsmöten varje torsdag med förstelärarna för återkoppling samt för att se till så att det
sker en progression i arbetet och att arbetsplanen följs.

En måndag i månaden har rektor även haft samverkansmöte med de fackliga representanterna på
skolan vilket har fungerat mycket bra.

Detta läsår är det första läsåret som vi skickat elever på utlandspraktik till Italien vilket varit uppskattat
av flera. Vi planerar att skicka nya elever på utlandspraktik även kommande läsår.

Trots pandemi under tidigare läsår, följt av rektorsbyte och flytt, så har skolan visat många positiva
resultat och vi kommer att fortsätta att kämpa på, då det roligaste med detta arbete är att se elevernas
progression. Att få vara med och se elevernas utvecklingsresa som slutar med att de tar studenten är
den största belöningen för alla oss som arbetar i skolan. Nu ser vi fram emot ett sommarlov och sen
ytterligare ett läsår med våra härliga elever!
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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 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

sen av mentorerna i elevråd och klassråd.
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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 är 89% vilket är en liten minskning jämfört med föregående år då examensgraden
var 92%. Av diagrammet framgår att minskningen framför allt gäller flickorna.

Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) ökat från 12,9 (2021) till 13,1 (2022)
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Antal behöriga till högskola i år är 13st. Föregående läsår hamnade vi på 21st.

73% av skolans avgångselever har arbete efter sin skoltid hos oss dvs 61st av 84st elever.

25% av (dvs 21st av 84st elever) eleverna ska studera vidare direkt efter sin skoltid hos oss.

Samtliga elever

Det som utmärker sig kring betygsfördelningen är att det är fler elever detta läsår som fått
godkänt betyg på hantverksprogrammet än tidigare år, vilket vi ser positivt på. Även på vård-
och omsorgsprogrammet har fler elever uppnått ett godkänt betyg detta läsår.
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Nationella prov

Fler elever har under detta läsår skrivit det nationella provet än tidigare läsår vilket är
positivt.
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Ma1a: 95% av eleverna har fått ett högre slutbetyg de fick på nationella provet. Det är väldigt
mycket jämfört med rikssnittet där 28,6% av eleverna fick ett högre slutbetyg än provbetyg.
Det ligger också i linje med resultatet 2019. Dock var det fler elever detta läsår som fick
betyget F på det nationella provet i Matematik 1a. Kommentarer vi fått kring det nationella
provet i Matematik 1a både från lärare och elever var att det var ett mycket svårare prov detta
läsår jämfört med tidigare år. Vi kommer att arbeta mer med förberedelserna inför det
nationella provet framöver så att eleverna är mer förberedda på vad som krävs av dem under
ett nationellt prov i matematik.

Eng 5: 30% av eleverna fick ett högre slutbetyg än provbetyg. Det ligger över rikssnittet som
är 17%, men är samtidigt en minskning sen 2019 då 50% fick ett högre slutbetyg än
provbetyg. Engelsklärarna har arbetat mycket med att förbereda eleverna inför det nationella
provet och de är  också duktiga på att få med sig eleverna i undervisningen. Detta är något
som vi tror påverkar resultatet till det bättre och som vi kommer att fortsätta utveckla.

Sve 1/SvA 1 visar på en markant minskning av elever som fått ett högre slutbetyg än
provbetyg i jämförelse med tidigare nationella provresultat. Detta resulterar i att vi nu ligger
närmare rikssnittet vilket visar på att vi tidigare legat alldeles för långt ifrån. Här har lärarna
arbetat mer med förberedelser inför de nationella proven samt att lärarna har tagit till sig av
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föregående nationella provresultatet och arbetat mycket med betyg och bedömning  för att
sätta så likvärdiga betyg som möjligt. De har även arbetat mycket med läsprojekt med
eleverna som ökat deras läsförståelse. Även här kommer vi att fortsätta vårt arbete så att
provbetyg och kursbetyg har en högre överensstämmelse.

Elever på introduktionsprogram

Det vi kan se är att fler elever på IMV har fått betyget F detta läsår i jämförelse med tidigare år. Dock
har fler elever på IMY fått ett godkänt betyg detta läsår i jämförelse med tidigare år.

Det som utmärker sig kring betygsfördelningen är att IMVFT- stapeln sticker ut med 100%
F-betyg satta. Detta kan bero på att de endast haft en elev på IMV-programmet. Dock ser
man sedan på IMYFT- stapeln att eleverna har klarat alla sina kurser och fått godkända betyg
vilket är väldigt positivt. Det som också sticker ut och som är riktigt positivt är att IMVNB-
eleverna klarat alla sina kurser detta läsår i jämförelse med tidigare år. IMYBA- eleverna
sticker också ut bland de positiva resultaten i år där man kan se att vi gått från 65% F-betyg
till 15% F-betyg. Detta kan bero på engagerade lärare på BA-programmet samt att vi anställt
ytterligare en BA-lärare. Det sista programmet som sticker ut är IMYIN, där Vi har alldeles för
hög andel F. Detta trots stora insatser för många av dessa elever. Vi kommer fortsätta våra
ansträngningar att få alla elever att nå sina mål.
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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 minskat från 85 till 81 %. Vi kan också
se att det är stora skillnader mellan klasserna där det framför allt är ett par klasser där eleverna är mer otrygga.
Varför tryggheten minskat med 4 procentenheter kan bero på att enkäten gjordes precis när vi höll på att flytta
skolan till nya lokaler.

När det gäller elevernas upplevelse av att de behandlar varandra väl på skolan ser vi att förbättringen från
föregående läsår håller i sig. I år har resultatet blivit 71%, vilket är en ytterligare förbättring från föregående
läsår med en procentenhet.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Eleverna har organiserats i små grupper om max 20 elever för att säkerställa en god och trygg
studiemiljö, vilket inneburit cirka fem undervisningsgrupper per årskurs. På det sättet ges lärarna
också möjligheter att ge eleverna det stöd de behöver. Schemaläggningen har gjorts i samråd med
lärarna och så långt det varit möjligt utifrån elevernas behov och lärarnas önskemål. Det har inneburit
fasta undervisningstider mellan 8.30 och 15.30 varje dag och väldigt få håltimmar för eleverna. Likaså
har vi i schemaläggningen tagit hänsyn till elever som reser och anpassat schemat efter tågtiderna.
För att kontinuerligt kunna utveckla undervisningen har lärarna getts möjlighet att auskultera på
varandras lektioner. Samverkanstid har också getts till förstelärarna med fokus på att utveckla
undervisningen tillsammans med personalen. Även skolledning och elevhälsa har varit aktiva med att
auskultera på lektioner i syfte att stötta utveckling av undervisningen där det har behövts. Detta år har
vi fortsatt satsa på att utveckla undervisningen i engelska med ytterligare en engelsklärare på 100%.

Utvärdering av undervisningen

Majoriteten av eleverna är nöjda med undervisningen på skolan, även om det alltid är något som kan
förbättras. I elevenkäten svarar 77% av eleverna att de är nöjda med undervisningen, vilket är en liten
försämring sedan föregående läsår. I år har vi arbetat med att utveckla en gemensam lektionsstruktur
för att det bland annat ska bli tydligare ramar för eleverna. Vi har också arbetat med en gemensam
terminsplaneringsmall där lärarna lägger upp sin kursplanering och dokumenterar den i ett delat
dokument. Detta har fungerat bra och vi kommer fortsätta detta arbete kommande läsår. Generellt har
vi märkt att ökat samarbete kring undervisningen gett positiva effekter. Lärarna pratar mer
undervisning idag jämfört med tidigare. I elevenkäten svarar 82% av eleverna att de har kunniga
lärare som varierar sin undervisning. 78% av eleverna anser att de kan få stöd när de behöver det.

Ämnesintegreringen som vi påbörjade förra läsåret har vi fortsatt med. I år har vi arbetat med
integrering mellan samhällskunskap och yrkesämne samt engelska och yrkesämne. Erfarenheterna
har varit positiva, men vi har också lärt oss att vi behöver utveckla formerna för att eleverna i större
utsträckning ska förstå hur de olika ämnena hänger ihop till en helhet och motsvara kunskaper de
behöver i sitt kommande arbetsliv.

Eftersom skolan har många elever med olika utmaningar har elevhälsan haft en viktig roll i att stötta
elevernas väg mot måluppfyllelse. Dels har de stöttat lärarnas arbete med extra anpassningar på
olika sätt, dels har de genomfört olika individuella insatser för att ge behovsanpassat stöd. Resultatet
har bland annat blivit att lärarna skapat ett gemensamt dokument där de delar med sig av extra
anpassningar som fungerar bra och där specialpedagogen kan ge ytterligare tips efter att ha haft
individuella samtal med olika elever. Många lärare har fått hjälp med hur de kan anpassa sin
undervisning på gruppnivå.

Dock framkommer att arbetsron är ett fortsatt utvecklingsområde. Endast 65 procent av eleverna
tycker att de får arbetsro på skolan, vilket är en minskning med sju procentenheter. Detta resultat kan
ha att göra med att skolan har under läsåret flyttat till nya lokaler. Eleverna har själva påpekat att de
inte känner sig riktigt hemma än i den nya skolan. Enkäten gjordes i januari vilket var mitt i flytten. Det
kan ha påverkat resultatet i viss mån. De nya lokalerna är mer anpassade för studieverksamhet. Det
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finns exempelvis fler grupprum och generellt större yta för att anpassa undervisningen genom till
exempel bordsplacering, avskärmning med skärmar etcetera. Vår förhoppning är att de nya bättre
lokalerna ska påverka den fysiska studiemiljön samtidigt som vi fortsätter arbetet med att förbättra
den psykosociala studiemiljön på olika sätt.

Slutsatser

De insatser som vi genomfört under året för att utveckla undervisningen har gett positiva resultat. Inte
minst när det gäller samverkan mellan lärarna kring undervisningen. Flytten till nya lokaler har också
haft en positiv inverkan på arbetet. Elevhälsans arbete har varit en viktig del i att utveckla studiemiljön
och behovsanpassa undervisningen. Specialpedagogens arbete ute i klasserna ska särskilt nämnas
som en viktig framgångsfaktor. Men vi ser av resultaten på olika enkäter att det finns ytterligare arbete
att göra vad gäller undervisningen. Inte minst gäller det att skapa studiero. Vi kommer att fortsätta det
arbetet kommande läsår. Fokus kommer ligga på lärarledarskapet men också att alla lärare har ett
gemensamt förhållningssätt när det gäller de beslutade ordningsreglerna.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

.
Alla våra IM-elever får individuella scheman som är anpassade utifrån deras förutsättningar. Detta tas
skyndsamt fram när elevernas börjar i åk 1. Specialpedagogen och mentor följer upp IM-elevens
utveckling och studieplan löpande flera gånger per termin under utvecklingssamtalen. Vid hög
frånvaro sker tätare uppföljningar. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt att se till att eleven
läser med ordinarie klass så att eleven ska känna samhörighet och inte känna sig exkluderad.
IM-elever som slutar åk.3 hos oss får ett studieintyg utfärdat. Ytterligare statistik avseende resultat
efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen under höstterminen, analyseras
inom ramen för ett analysseminarium och redovisas därefter i en separat bilaga.

Utvärdering av introduktionsprogram

De senaste läsåren har vi tagit emot väldigt många IM-elever, varför det har varit viktigt med en tidig
och strukturerad kartläggning och organisation kring deras utbildning. Vi kan se att IM-eleverna
känner sig som en del av klasserna de är integrerade i och de har idag också kunskap om att de går
på ett introduktionsprogram och vad det innebär. Under året har vi kompetensutvecklat personalen
kring IM så att de på ett bättre sätt får förståelse för vad IM innebär och hur de kan stötta eleverna.
Dock kan vi se att det fortfarande är skillnader mellan mentorerna i vilken mån de har tillräcklig
kunskap för att ge det stöd som eleverna behöver. I dessa fall har specialpedagogen haft en viktig roll
för att stötta lärare och elever i olika frågor. Administratören har också varit till stort stöd när det gäller
att reda i IM-elevernas studieplaner, hur de ska anpassas och följas upp för att eleverna ska få en bra
utbildning och nå sina mål.

Av statistik kan vi se att resultaten på IM fortfarande är mycket lägre än för elever på nationella
program. Andelen F har ökat från 22 till 34% på IMV. På IMY har andelen F minskat något, från 31 till
27%. Detta är något vi arbetar med, bland annat genom att utveckla undervisningen. Under detta
läsår har vi till exempel utökat undervisningstimmarna i grundskoleengelska och grundskolesvenska
då många av eleverna är språksvaga och behöver mer tid för att uppnå målen. Vi har också satsat på
att öka kompetensen hos personalen och genom elevhälsans förebyggande arbete med att höja
närvaron och studiemotivationen hos eleverna. Vårt värdegrundsarbete syftar också till att förbättra
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elevernas självförtroende då många har skolmisslyckanden bakom sig som de bär med sig in i
utbildningen.

Slutsatser

Vi ser att det arbete vi gör på IM ger resultat. Bland annat ser vi att det finns exempel på elever som
påbörjar ett IM-program hos oss och sen tar examen på ett nationellt program. Men det gäller att
komma åt frånvaron. Nästa läsår kommer elevhälsan att få ytterligare ansvar för att utveckla strategier
för att höja närvaron. Många av de utvecklingsinsatser vi gör påverkar också kvaliteten på
IM-programmen. Det gäller framför allt utvecklingen av undervisningen, men också vårt
värdegrundsarbete och elevhälsans olika förebyggande insatser. Det kommer vi att fortsätta med
kommande läsår och förhoppningsvis bidra till att förbättra IM-elevernas måluppfyllelse.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Förstelärarna på skolan har i uppdrag att diskutera och utbilda personalen kring betyg och
bedömning. Detta arbete har skett under arbetslagsmötena men också i informella möten vid behov.
Olegitimerade lärare har fått stöd i arbetet av legitimerade kollegor. Samtidigt har sambedömning
skett i alla ämnen/kurser. Där det varit enbart en ämneslärare på skolan har sambedömning skett med
en kollega i ett närliggande ämne. Även förstelärarna har varit behjälpliga i bedömningen.

Uppföljning av hur det går för eleverna i de olika kurserna genomförs med hjälp av gemensamma
elevavstämningar fyra gånger per läsår. Då samlas lärarna och diskuterar elevernas progression och
resultat i olika kurser. Sådana samtal ger dels möjlighet att sätta in stödinsatser där det behövs men
bidrar också till en mer likvärdig bedömning av elevernas kunskap och progression. Bedömning och
betygssättning har varit ett fokusområde och kommer att fortsätta vara det framöver.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Lärarna ger eleverna löpande information om hur det går för dem i kurserna, men vi kan se att detta
behöver förbättras på sina håll då det varierar mellan olika lärare. Vissa lärare är duktiga på att
återkoppla och fylla i kursmatriserna medan andra är sämre. Därför ska vi schemalägga detta arbete
kommande läsår.
Vårt försök med ämnesintegrering har påverkat bedömning och betygssättning på ett positivt sätt då
lärarna har kunnat samverka i bedömningen. På APL använder många lärare
kommunikationsverktyget Loop-Me som är ett bra stöd när det gäller att se vad eleverna gör på sin
APL och kunna bedöma elevernas progression i sina kunskaper. Det ger eleven möjlighet att även på
APL visa upp sina kunskaper och färdigheter och att muntligt förmedla syftet med arbetsmomentet.
Eleven rapporterar via Loop-Me och yrkesläraren har ett gott underlag att bedöma utförda och inlärda
kunskaper tillsammans med annat underlag från det som sker i skolan.

Enligt många lärare är den höga frånvaron det stora problemet då eleven inte kan genomföra och lära
sig alla moment som är planerade. De kommer också efter i undervisningen och har svårt att hänga
med då mycket arbete, framför allt i praktiska kurser, bygger på vartannat. För att stödja varandra i
bedömning och betygsättning sambedömer lärarna. Är någon ensam i sitt ämne tar man hjälp av en
kunnig kollega. Outbildade lärare har fått stöd av legitimerade kollegor.

Samtidigt visar vår statistik att det finns behov att ytterligare utveckla arbetet med bedömning och
betygsättning. Särskilt gäller det skillnader mellan olika program. Vi kan se att det till exempel är stora
differenser i GBP mellan olika år och program. Som exempel kan nämnas att GBP för VO 2022 har
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minskat från 15,0 till 12,7. GBP för HV har ökat från 10,1 till 14.4. Vår analys är att det kan bero på
flera olika orsaker: litet statistiskt underlag, hög frånvaro och bristande kunskaper i bedömning och
betygssättning. Detta kommer vi att analysera ytterligare och ev. genomföra förbättringsåtgärder för
att säkerställa att bedömningen är likvärdig och rättssäker. Resultaten på de nationella proven visar
också att det finns behov av kompetensutveckling då vi vid analysen såg att alldeles för många elever
fått ett högre slutbetyg än kursbetyg i både svenska, engelska och matematik.

Examensgraden är fortsatt hög – 89%, vilket är en liten minskning från föregående år då 92% av
eleverna tog examen.

Slutsatser
Vi kan se att bedömning och betygssättning alltid är något som vi behöver jobba med. Det kommer
nya lärare och gamla lärare kan behöva påminnas om grunderna för betygssättning. Inte minst gäller
det nu i år när vi åter har haft nationella prov. Det kommer också att bli förändringar i hur bedömning
och betygssättning sker från och med 1 juli i år då fokus på progressionen i elevernas lärande
kommer att få en större betydelse. Rutinerna vi har kring bedömning och betygssättning med
sambedömning och kursmatriser tycker vi fungerar bra och det kommer vi att fortsätta med.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Under läsåret har vi haft tillgång till samtliga funktioner i elevhälsan. Skolsköterskan har varit anställd
på 60%, och övriga funktioner har varit anställda på heltid. Dock har kuratorn varit föräldraledig en till
två dagar i veckan under hela läsåret. Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan. Varannan vecka
med fokus på elevärenden och varannan vecka med fokus på det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet. Kurator har som uppgift att vara ute i uppehållsrummen samt i klasserna för att stötta lärare
och elever i undervisningen. Därutöver har de haft ett utbildningsuppdrag kring bland annat
värdegrundsfrågor. Fokusområdet i år har varit planen mot kränkande behandling. Detta arbete har
framför allt drivits av kuratorn. Specialpedagogen som anställdes på 100% i augusti har haft som
fokusområde att arbeta med vårt utvecklingsområde lärarledarskap. Specialpedagogen har en gång i
månaden under hela läsåret utbildat personalen under måndagsmötena i lärarledarskap då vi enligt
elevenkäten sett att detta är något vi måste fokusera mer på och som är med i skolans SKA-plan.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

En del av de förbättringar i resultat som vi ser, kan tillskrivas elevhälsoteamets arbete. Elevhälsans
arbete har utvecklats väldigt positivt sedan föregående läsår. Rutinerna för extra anpassningar och
särskilt stöd är nu välkända av lärarna och elevhälsan har fått ett ökat samarbete med lärarna.
Elevhälsans arbete har i år varit fortsatt mycket åtgärdande, men det har också gett bra utrymme för
att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Framför allt gäller det kuratorn och specialpedagogen
som ägnat mycket tid till att vara ute i klasserna och på olika sätt stötta elever och lärare. De har
observerat lektioner och handlett lärare, gett tips på extra anpassningar och även kunnat ge stöd till
mentorerna. Det gäller då framför allt närvaroarbetet där vissa mentorer fått extra stöd när det gäller
att följa de beslutade rutinerna när en elev är frånvarande. Dock kan vi ännu inte se att elevernas
frånvaro har minskat, den ligger på samma nivå som föregående år. Men den har heller inte
försämrats och vi kommer fortsätta arbeta med olika insatser för att höja närvaron. I detta arbete
kommer elevhälsan vara en viktig del. Vi tycker också att samverkan inom elevhälsoteamet har ökat,
vilket bidrar till att de kunnat arbeta förebyggande och hälsofrämjande trots den höga belastningen i
det åtgärdande arbetet. Nästa läsår satsar vi på att minska det åtgärdande arbetet ytterligare genom
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att förbättra lärarnas kompetens kring hur de ska hantera elevernas lärande på gruppnivå och att
rutinerna för extra anpassningar och särskilt stöd är fullt ut implementerade hos samtliga lärare.

Slutsatser

Återigen ser vi att elevhälsan är en mycket betydelsefull faktor när det gäller att skapa en god
utbildningssituation för eleverna. Lärarna gör ett viktigt arbete i klassrummen och verkstäderna, men
det är samverkan med elevhälsan och deras specialkompetenser som är viktiga pusselbitar i
utvecklingsarbetet. Fortfarande ser vi att det åtgärdande arbetet tar mycket tid av elevhälsan och att vi
behöver satsa ytterligare för att de istället ska kunna arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. I
detta ligger ett större fokus på närvaroarbetet där flera olika insatser kommer bli aktuella nästa läsår. I
detta arbete kommer elevhälsan vara en viktig del. De kommer också att fortsätta samverka med
lärarna kring elevernas utbildning på det sätt som skett i år då det gett mycket goda resultat.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Yrkeslärarna har haft ansvar för att anskaffa och kvalitetssäkra APL-platser. De har också haft en dag
i veckan för planering och genomförande av APL-besök. Användningen av det digitala verktyget Loop
me har underlättat återkoppling till eleverna och handledarna kring lärandet på APL-platsen. Genom
Loop me har trepartssamtalen kunnat kompletteras med daglig återkoppling och närvarokontroll. För
att bidra till en större helhet för eleverna har yrkeslärare i vissa fall samverkat med gg-lärarna kring
olika uppgifter, exempelvis i bygg och svenska. Varje yrkeslärare har ansvar för att ha programråd
minst en gång per år.

Utvärdering av APL

Alla elever har kunnat ges APL-plats av god kvalitet. Kvaliteten bedöms utifrån i vilken mån eleverna
lyckas med sitt lärande när de är på sin APL. Av elevenkäten framgår att majoriteten av eleverna är
väldigt nöjda med sin APL. 82% uppger att det är nöjda, 84% att de tycker de får mycket stöd och
hjälp av sin handledare och 87% uppger att det känner sig trygga på sin APL-plats. Nöjdheten med
handledarna har försämrats något sedan föregående läsår. Detta kan vara ett resultat av att vissa
handledare på de större företagen inte känner sig motiverade att gå handledarutbildningen och därför
har sämre kunskaper om sitt uppdrag. Att vissa större företag byter handledare oftare än mindre
företag kan också ha haft en påverkan på resultatet.

Yrkeslärarna går alltid igenom med blivande handledare vad som förväntas av dem. Yrkeslärarna
informerar om handledarutbildningen som de kan gå hos Skolverket. De små företagen är oftast de
som är mest motiverade att gå handledarutbildningen då bidraget ofta går till handledare själv medan
det på större företag tillfaller företaget.

Det varierar i vilken mån trepartssamtalen fungerar. I de fall handledare upplever att de inte alltid har
tillräckligt med tid för sådana samtal fungerar det digitala verktyget Loop-me bra som ett komplement.
Med hjälp av Loop me kan handledaren och yrkesläraren följa elevernas närvaro och lärande och ha
daglig kontakt med eleverna. Loop me används på samtliga program för att bland annat dokumentera
vad eleverna gör. Eleverna har fått ta del av bilder och beskrivningar på vad eleverna gjort på
APL-platsen, de har kunnat ha dialog med både elever och handledare vilket bidragit till en god grund
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för bedömning av kunskaperna. För elevernas del har det också bidragit till en ökad delaktighet i sitt
lärande och känsla av att det de gör på sin APL-plats känns meningsfullt och blir uppmärksammat av
läraren, även om hen inte är på plats på företaget. Då Loop me också börjat användas av gg-lärarna
för kontakt och uppgifter med eleverna när de är på APL har det också bidragit till en större helhet i
lärandet, men också bättre kontakt med eleven och uppfattning om vad eleven gör på sin APL. Det i
sin tur öppnar upp vägar för att fortsätta med ämnesinfärgning mellan gg- och yrkeskurser.

Yrkeslärarna har under året gjort flera studiebesök tillsammans med eleverna. Till exempel till
Byggbranschens säkerhetspark (BA), Sala silvergruva (IN), varuhuset Rusta (HA) och ett
fordonsmuseum (FT). På det sättet har eleverna getts möjlighet att få kunskap om branschen och en
känsla för deras kommande arbetsliv. Flera program har åkt ut till olika företag för att träffa
handledare och ha en kontinuerlig kontakt kring vad eleverna behöver utbilda sig i för att motsvara
företagens kompetensbehov. Det har fungerat bättre än att kalla till ”traditionella” programråd där
deltagarantalet oftast varit mycket lågt. Som ett komplement har skolan bjudit in Nykvarn
företagarförening till frukost på skolan. Där har vi presenterat skolan och de olika programmen, skapat
intresse för att ställa upp med APL-platser och gett företagarna möjligheter att ge sin syn på utbildning
och kompetensbehov. Till exempel efterfrågades elever med kunskaper om kylteknik, vilket vi nu ser
över om vi kan erbjuda i framtiden.

Slutsatser

Rutinerna kring APL fungerar bra. Men vi behöver lägga mer energi på att få handledarna att gå
handledarutbildningen. Vi behöver också utöka yrkeslärarna fysiska besök på arbetsplatsen. Loop me
är ett bra komplement, men det ersätter inte besök och trepartssamtal. Det är ett arbete vi behöver
jobba med kommande läsår. Vi tycker att programråden fungerar bra på vissa program, utmaningen
är att få det att fungera på alla program.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Studie- och yrkesvägledning tillhör det dagliga skolarbetet. Eleverna arbetar med uppgifter som ökar
deras förståelse och insyn i arbetslivets villkor och möjligheter. Genom studiebesök och framför allt
genom det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, får eleverna viktiga erfarenheter om arbetsmarknaden
inför deras studie- eller yrkesval. Studie- och yrkesvägledaren arbetar med att ge information på
Schoolsoft om olika studievägar och det individuella valet. Studievägledaren ger även information
genom individuella vägledningssamtal. Syftet med den individuella vägledningen är att den enskilde
eleven ska bli medveten om sina egna unika förutsättningar och möjligheter för att därefter kunna
göra de val och fatta de beslut som krävs för framtiden. En viktig arbetsuppgift för studie- och
yrkesvägledaren är att bereda möjligheter för de elever som har problem med sin studiesituation.
Efter utredande samtal kan man där använda sig av olika alternativa studiegångar. Detta läsår har vi
haft en studie- och yrkesvägledare anställd på 20 %, dvs en dag i veckan. Fokus för hennes arbete
har varit att vägleda och stötta elever i åk 3. Hon har också haft det övergripande ansvaret för de
individuella valen. Under läsåret har studie- och yrkesvägledaren också haft informationsmöten med
eleverna.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen
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Studie- och yrkesvägledaren har under året aktivt arbetat med att ge handledning till främst åk 1 och
åk 3 men alla har fått möjligheten att boka ett möte med syv:en. Studie- och yrkesvägledaren har
använt sig av digitala kanaler såsom Schoolsoft och Google Meet där eleverna dels fått information i
grupp, men även kunnat boka in individuella möten med syv:en på skolan och online. En stor del av
vägledningsuppdraget har skötts av yrkeslärarna. Vägledningen kommer naturligt in i undervisningen
genom samtal om branschen och olika villkor för arbetet kopplat till exempelvis samhällets utveckling i
hållbarhetsfrågor. Likaså kommer arbete i förhållande till kön och etnicitet in som naturliga delar
exempelvis när det gäller APL. En del företagare har haft betänkligheter för att ta emot elever med ett
visst kön eller etnicitet, vilket har gett anledning till diskussioner med elever och också varit en
särskild utmaning för lärarna när det gäller att tillhandahålla APL-platser.

Slutsatser

Under året har omfattningen av studie- och yrkesvägledningen visat sig vara OK, men det kan alltid bli
bättre. Alla elever som behöver henne har fått hjälp, men det skiljer i vilken mån eleverna i olika
årskurser får studie- och yrkesvägledning. Här är det självklart också behovet som blir bestämmande.
Elever i åk 2 har inte samma behov av studie- och yrkesvägledning som i åk 1 (individuella valet) och
åk 3 (vägledning för vidare studier och arbetsliv). Syv:en har deltagit i elevhälsan vid flera tillfällen,
vilket har fungerat mycket bra. Därför kommer vi att arbeta på samma sätt kommande läsår.
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5. Sammanfattning och fokus framöver
Vi kan se att skolan är på god väg. Utvecklingsarbetet med undervisningen har gett positiva resultat,
speciellt specialpedagogens arbete ute i klasserna och med lärarna. Detta är någonting som vi
kommer att fortsätta arbeta med kommande läsår då resultatet från enkäter indikerar att det behöver
utvecklas mer. I och med flytten till nya lokaler har inte eleverna riktigt kommit till ro än i de nya
lokalerna. Vi hoppas att de under kommande läsår känner sig mer hemma i de nya lokalerna och att
resultaten kring trygghet därmed ökar. Arbetet kring IM-eleverna ger goda resultat och det är något
som vi kommer att arbeta än mer med under kommande läsår. Specialpedagogen kommer att ha ett
övergripande ansvar över IM-elevernas överenskommelser med stöttning av administratören och
mentorerna. Vi kommer också låta kurator gå in mer och ha den övergripande kollen när det kommer
till frånvaron bland alla elever då det är något vi måste arbeta vidare med framöver. Vi kommer att
arbeta mer kring betygssättningen och sambedömning samt hur man väger in de nationella
betygsresultaten i betygssättningen på bästa sätt då vi sett att det fortfarande kan vara skillnad på
betygen som sätts och vad eleverna fått för betyg på det nationella provet.

Rutinerna kring APL fungerar bra men vi måste fokusera mer på att de följs samt att hjälpa
programmen så att programråden blir möjliga att utföra då det är svårt att få företagen till skolan.

Skolan har under snart tre år ingått i Skolverkets satsning ”Samverkan för Bästa skola” som kommer
att avslutas under höstterminen. Vi har där fått tips, stöd och vägledning i hur vi ska få vår skola till att
bli just den bästa skolan. Hur vi ska fortsätta arbeta med vår skola för att just bli den bästa skolan
kommer att framgå av arbetsplanen för läsår 2022/2023.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Nykvarn 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 Nykvarn

Elever per program och årskurs februari 2022

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet BAHUS0L 4 4 4

BAMAL 1

BAMAL0L 1 3

BAMAR0L 1

El- och energiprogrammet EEELT 12 1

EEELT0L 9 4

Fordon- och transportprogrammet FT 1

FTKAR 1 1

FTKAR0L 3 1 2

FTLAS 1

FTLAS0L 3 3 5

FTPER 1
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FTPER0L 1 3 1

Handelsprogrammet HAHAN 1 2

HAHAN0L 7 5 10

Hantverksprogrammet HVFRI0L 2 2

HVFRS 7

HVFRS0L 1

HVSTY0L 7 6

Industriprogrammet INSVE 2 2

INSVE0L 2 2

Naturbruksprogrammet NBDJU 1

NBDJU0L 3

VVS- och fastighetsprogrammet VFVEN0L 1 2

VFVVS 3 2 1

VFVVS0L 1 5

Vård- och omsorgsprogrammet VOVAR 2 3 7

VOVAR0L 1 3 3

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet IMVBA0L 2

Handelsprogrammet IMVHA 1 1

Handelsprogrammet IMVHA0L 1

Hantverksprogrammet IMVHV 3

Hantverksprogrammet IMVHV0L 1 1

Naturbruksprogrammet IMVNB0L 1

VVS- och fastighetsprogrammet IMVVF 2

VVS- och fastighetsprogrammet IMVVF0L 1

Vård- och omsorgsprogrammet IMVVO 1 1

Vård- och omsorgsprogrammet IMVVO0L 3

Bygg- och anläggningsprogrammet IMYBA 1 2
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Bygg- och anläggningsprogrammet IMYBA0L 4 2 2

El- och energiprogrammet IMYEE 5 1 2

El- och energiprogrammet IMYEE0L 2

Fordon- och transportprogrammet IMYFT 2 1

Fordon- och transportprogrammet IMYFT0L 5 1

Handelsprogrammet IMYHA 5 1

Handelsprogrammet IMYHA0L 11

Hantverksprogrammet IMYHV 8

Hantverksprogrammet IMYHV0L 7 1

Industriprogrammet IMYIN 2 2

Industriprogrammet IMYIN0L 1

VVS- och fastighetsprogrammet IMYVF 3

VVS- och fastighetsprogrammet IMYVF0L 5

Vård- och omsorgsprogrammet IMYVO 1 4

Vård- och omsorgsprogrammet IMYVO0L 1

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2021 33% 25% 56%

2020/2021 38% 24% 56%

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

Personal

Skolan har 13,5 yrkeslärartjänster och 8 gg-lärartjänster. 5 av de 8 gg-lärarna är behöriga lärare. Av
de 13,5 yrkeslärartjänster så har 12 lärarbehörighet alternativt genomgått den interna
PiL-utbildningen. Vi har också haft en studiehandledare under läsåret på språken persiska och dhari.
Elevhälsan består av specialpedagog, skolsköterska, rektor och skolkurator. Skolan har även syv,
vaktmästare, skolvärd samt en skoladministratör.

21



Organisation och arbetsformer

Skolledningen består av rektor. Skolan har två förstelärare som på rektors uppdrag driver det
pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan.
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