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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022

Läsåret 2021/2022 har varit ett år som har präglats av flytten till nya lokaler, med alla de förändringar i
verksamheten det har fört med sig. Vi har under året mötts av utmaningar som varit härrörda till den
pandemi som satt spår i skolans verksamhet under de föregående två åren. Vi har dock under året
som gått visat prov på att snabbt kunna ta beslut utifrån förändrade förutsättningar, och hittat nya
lösningar och möjligheter i allt som varit knutet till skolans verksamhet och elevernas måluppfyllelse.

Det finns ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete där skolenheten under året fokuserat på
utvecklingsarbete gällande ökad måluppfyllelse, trygghet och studiero, samt  ökad närvaro bland
eleverna.

Vid läsårets start var 234 elever inskrivna på skolenheten och vid läsårets slut 226 elever. Vi tappar
ytterligare ca 5 elever som efter läsåret väljer att gå till andra utbildningar eller flyttar till andra
kommuner utanför Örebro län. Eleverna som har valt att söka sig vidare till andra utbildningar
påbörjade sin utbildning på Praktiska Gymnasiet Örebro som IM-elever och har enligt plan läst upp de
grundskoleämnen som saknas för studier på studieförberedande program, alternativt nått en
anställningsbarhet inom den bransch där de gjort sin APL. Trots ovan studieavbrott fortsätter
elevantalet att stadigt öka. Skolenheten har ökat med ca 40 elever vi har  en ökning av antalet
nationella elever på skolan.

Praktiska gymnasieområdets vision Vi leder utvecklingen av svensk yrkesutbildning med dess
värdeord /AMBITION /KRAFT /GLÖD har genomarbetats i kollegiet och under medarbetarsamtal i
syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt för vår skolkultur. Målet är att vårt arbetssätt ska utgå
från gymnasieområdets värden och genomsyra all verksamhet på Praktiska Gymnasiet Örebro.
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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 och lärande med huvudfokus språkutvecklande arbetssätt, skolans
förebyggande och hälsofrämjande arbete med Jämställdhet samt arbetet med att öka tryggheten och
studieron på skolan.

Fyra gånger om året genomför rektor och personal analysseminarier där arbetet med att utveckla
verksamheten analyseras och bildar underlag till beslut om hur arbetet ska fortskrida. Eleverna görs
delaktiga i arbetet genom att de flera gånger om året får besvara olika enkäter om hur de ser på
verksamheten. Resultaten av enkäterna diskuteras sedan av mentorerna/i elevråd och klassråd.
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3. Resultatredovisning

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

Kunskaper

Avgångselever

Andelen elever med gymnasieexamen minskar tyvärr med 5 procentenheter och vi ligger strax under
rikssnittet. Vi ligger över rikssnittet på flera program men Fastighetsprogrammet och
Industriprogrammet sticker ut, där samtliga elever erhåller en gymnasieexamen. Under läsåret 21/22
gick en del av flickorna på yrkesintroduktion med målet att bli anställningsbar, vilket kan förklara varför
färre flickor nådde gymnasieexamen.
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GBP minskar med en procentenhet. Dock är minskningen marginell på de flesta programmen, utom
för Fordonsprogrammet, där minskningen ligger på tre procentenheter. Vi se  även att resultaten på
Fastighetsprogrammet ökar.

Samtliga elever
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Det är framför allt Matematik, samt Historia, Samhällskunskap och Religion som sticker ut bland de
gymnasiegemensamma kurserna.

Resultat Nationella prov
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Vad gäller resultaten på nationella proven sticker främst resultaten i matematik ut i negativ
bemärkning. Under förra läsåret bytte eleverna matematiklärare tre gånger, vilket troligtvis är den
störst bidragande orsaken till de låga resultaten. Resultaten i svenska och svenska som andraspråk
kan förklaras med att vår elevgrupp är relativt lässvag och att vi har en stor andel andraspråkselever.

Elever på introduktionsprogram
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Andelen satta F på introduktionsprogrammen ökar totalt sett.
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Normer och värden

Andelen elever som känner sig trygga i skolan ökar markant med sju procentenheter jämfört med
föregående år. Den totala nöjdheten bland eleverna ökar med fyra procentenheter, och
rekommendationsgraden är statisk från föregående år. Eleverna tycker att de blir behandlade på ett
bra sätt, och eleverna upplever att de i större grad jämfört med föregående år, får det stöd och den
hjälp de behöver får att nå målen. Dock anser eleverna att personalen behöver ingripa mer om någon
blir illa behandlad, även om resultatet på denna fråga ökar marginellt.

Nöjdheten med undervisningen ökar med sex procentenheter, och 76% av eleverna anser att lärarna
har en varierad undervisning.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Tjänsteplanering och genomförande av undervisning har skett utifrån föregående läsårs resultat,
kursutvärderingar, lärarnas utvärderingar och elevenkäter samt diskussioner i kollegiet. Dessa
komponenter har sedan fungerat som grund i schemaläggningsarbetet och övrig planering av den inre
organisationen, där skolledning och lärare samverkat för att tillsammans hitta förbättringar som
gynnar elevernas lärande. Tjänstefördelning och schema har under läsårets gång ändrats efter
uppföljning av undervisning och elevresultat i syfte att möta elevernas behov på ett mer kvalitativt sätt.

Studiehandledning på modersmålet har möjliggjorts genom att vi har en anställd studiehandledare på
skolan, men vi har även haft externa studiehandledare.

I arbetslagen samverkar lärare kring utformning och planering av undervisningen.  Vid ett flertal
tillfällen har också GG-lärare för sig och yrkeslärare för sig träffats för samplanering och
sambedömning. Under läsåret har ett antal tillfällen med kollegialt lärande ägt rum i syfte att utveckla
undervisningen ( t ex tillgänglig lärmiljö och språkutvecklande arbetssätt).

Under läsåret har skolenheten fortsatt med  kontinuerliga elevavstämningar (MUD) där samtliga
undervisande lärare, rektor, specialpedagog och mentor deltar och samverkar kring pedagogiska
utmaningar samt elevens kunskapsutveckling och sociala situation. Avstämningarna organiseras
arbetslagsvis och hålls var tredje vecka.

Utvärdering av undervisningen

I elevenkäten VT 22 framkommer att 75% av eleverna anser att lärarna är kunniga och bedriver en
varierande undervisning, vilket är en minskning på 2 procentenheter från tidigare år. Dock skiljer det
sig mycket åt mellan olika program. Det indikerar att det inom vissa program finns behov av en
tydligare struktur i lärarnas undervisning samt att eleverna i vissa grupper behöver uppleva att de
arbetar mot sina mål. Svaren i enkäten kan ändå i många av undervisningsgrupperna ses som att
skolan håller en god kvalitet och att lärarna har fortsatt utvecklas under läsåret.

Undervisningen innehåller inslag som är tänkta att utmana varje elev för att eleven ska nå så långt
som möjligt utifrån de egna förutsättningarna. Detta har skett genom att lärarna under året planerat för
att både utmana högpresterande elever, samt leda elever som har svårt att nå målen, mot
måluppfyllelse. Elevenkäten visar att 75% av eleverna upplever att de får extra utmaningar om de vill
och behöver det. Detta är en minskning med 2 procentenheter från föregående år.

Behov av extra anpassningar och stöd i skolan visar i enkäten på en lägre nöjdhet från tidigare år.
Eleverna upplever att skolan till 74% arbetar med motiverande insatser, jämfört med 80% tidigare år.
Detta kan bero på att personal som specialpedagog och speciallärare, tänkta att arbeta med riktade
insatser, har haft många andra arbetsuppgifter under året. Antalet internutbildningar för att öka
personalens kunskaper inom området har minskat vilket kan vara en bidragande orsak till det
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försämrade resultatet. Under nästkommande läsår kommer skolan att satsa på utbildningar för lärarna
kring extra anpassningar och särskilt stöd. Skolan arbeta  för att varje individ ska känna sig sedd och
förstådd genom bland annat lära-känna-samtal i början av terminen. Det ger en god insyn kring
strategier för elever i behov av särskilt stöd och anpassning.

Det går att utläsa en sexprocentig minskning kring studiero i årets elevenkät jämfört med föregående
år. Det framkommer att 56% känner sig tillfreds med arbetsron i skolan. Detta kan bero på att det efter
bytet av nya lokaler och iordningställande av dessa samt att det inte funnits en satt struktur med tydlig
gång vid ordningsfrågor. Vi kan även se en markant ökning av antalet elever per klass i årskurs 1,
samt ett ökat antal elever med behov av särskilt stöd.

Elevernas upplevelse av att vara med och påverka har ökat. Enkäten visar att 72% upplever ett
mycket gott inflytande över innehåll och arbetssätt under läsåret, samt ett gott inflytande över sitt
lärande. Detta är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående år. Lärarna arbetar på
olika sätt för att ge eleverna inflytande. Det handlar om både innehåll, som val av uppgifter inom
yrkesämnena, samt om arbetssätt, som olika typer av examinationsformer (muntligt, skriftligt, digitalt,
förinspelat) och val av tidpunkt för teori och praktik (förmiddag eller eftermiddag). Eleverna har
möjlighet att påverka undervisningen vad gäller stoff, kvantitet, metod, tid, redovisningsform där så är
möjligt. De Individuella valen ger eleverna viss rätt att bestämma innehåll i utbildningen.

Under läsåret har lärarna arbetat språkutvecklande inom yrkesämnena, genom att bland annat föra
loggböcker. De har också arbetat ämnesövergripande inom yrkesämnets mer teoretiska delar genom
att bryta ner och förstå texter, sammanhang och begrepp, samt låtit eleverna träna på att
dokumentera och skriva rapporter i såväl de gymnasiegemensamma ämnena, som i yrkeskurserna,
liknande det gymnasiearbete som skall produceras under elevens sista läsår. I yrkeskurserna utgår
lärarna från examensmålen då undervisningen planeras. Vad gäller GG sker detta till viss del, men de
flesta utgår huvudsakligen från kursernas centrala innehåll. För att få ett gemensamt förhållningssätt
där examensmålen mer kommer i fokus kunde en gemensam mall för planering av kurs/arbetsområde
där de aktuella examensmålen fylls i användas av hela kollegiet. En sådan mall finns och används till
viss del redan idag.

Värdegrundsuppdraget genomsyrar undervisningen på ett flertal olika sätt. Vi försöker i så hög grad
som möjligt anpassa undervisningens arbetsformer efter alla elevers olika behov. Behovet av
samarbete kring elevernas undervisning blir då viktigt. Skolan kommer därför framgent att arbeta med
att hitta gemensamma plattformar för att kunna öka det kollegiala arbetet kring eleverna. Bristen på
möjligheter till kollegiala samarbeten skulle kunna orsakats av att vi idag sitter mer utspridda i olika
arbetsrum mot det större kontorslandskap vi tidigare hade. Dock har det tillkommit ett arbetspass en
gång i veckan där yrkeslärarna träffas och arbetar fram gemensamma arbetssätt och metoder.

Vi använder arbetssätt som främjar laganda och samarbete. Vi försöker också få eleverna att se
vikten av att hjälpa varandra på olika sätt. Demokratiuppdraget diskuteras ofta på olika sätt både i och
utanför undervisningssammanhang. När det gäller värdegrundsarbetet är det viktigt med en samsyn i
kollegiet, vilket är något som skulle kunna förbättras. Dock ser vi att det finns mycket att jobba med
när det gäller elevernas respekt och förståelse för andra. Hårt språkbruk,och en  jag-mentalitet
förekommer bland eleverna.

Vi har arbetat mycket med att få ihop klasserna när de börjar åk 1, att tydliggöra vilka ordningsregler
som gäller samt tidigt etablera en god kontakt med vårdnadshavare. Vi har hittat sätt att göra detta
både i undervisningen i form av grupparbeten och genom olika aktiviteter såsom gemensamma
biobesök bowling m.m. Detta arbete har blivit bättre efter att pandemin klingat av.
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Resultaten i elevenkäten visar följande

- Eleverna behandlar varandra på ett bra sätt 68% (+2)

- Trygghet 85% (+6)

- Bra studiemiljö 56% (±0)

Under läsåret får eleverna svara på ett antal enkäter, t ex LoV-enkäten och
undervisningsutvärderingar. Innan LoV-enkäten går mentorer igenom diskrimineringsgrunderna med
eleverna för att förstärka förståelse samt förtydliga begrepp. Ytterligare  värdegrundsfrågor ska tas
upp på klassråd och elevråd samt i olika typer av samtal (mentorssamtal, samtal på raster, luncher,
lektioner). Under läsåret har klassråd och elevråd saknat viss kontinuitet. Vi har haft en utbildning
med skolpsykolog kring NPF-variationer, vilket har gett kollegiet ökat förståelse och hjälp till att förstå
problematik bättre runt elever med funktionsvariationer.

Slutsatser

Under kommande läsår kommer skolenheten att fortsätta arbetet med att utveckla undervisningen
gällande variation, struktur och utökat ämnesövergripande arbete. Vi ska i kollegiet sträva efter
samsyn gällande planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisningen. Vi ska
också verka för ytterligare ökad kvalitet gällande bedömning och betygssättning för likvärdighet i
utbildningen. I arbetslaget för de gymnasiegemensamma ämnena ska vi fortsatt vara flexibla vad
gäller organisering och bemanning för att under läsårets gång anpassa verksamheten utifrån enskilda
elevers och undervisningsgruppers behov.  Ett fokusområde bör därför även fortsättningsvis vara
undervisning och lärande med fokus på vad som händer i klassrummet. Inom ramen av detta
fokusområde kommer en av skolans förstelärare driva arbetet med följande utvecklingsområden:

- uppföljning av språkutvecklande arbetssätt
- lektionsstruktur
- tillgänglig lärmiljö
- lektionsdesign
- fortbildning i extra anpassningar och särskilt stöd

Undersökningar visar att eleverna inte upplever en ökad studiero, dock fortgår utveckling på området
och ett till fokusområde blir att öka studieron. En elevvärd har under läsåret anställts, med huvudfokus
att öka elevernas upplevda trygghet och studiero. Detta arbete kommer att fortskrida även under
nästkommande läsår. Skolan kommer även att fortsätta att arbeta för en ökad samsyn när det gäller
rutiner för disciplinära åtgärder och incidentrapportering. Respektive profession inom elevhälsan
kommer därtill att utökas med 20%  vardera i syfte att stärka trygghetskänslan, samt för att kunna
uppnå en högre  effektivt i det förebyggande och främjande arbetet.

En ytterligare vidareutveckling och samsyn i gällande elevavstämningar (MUD) är nödvändigt för att
nå en vidare effektivitet och konstruktivitet, främst gällande elever som riskerar att inte nå målen i
pågående kurser/ämnen. Men även med fokus på de elever som vill nå högre i betygsstegen.
Rutinarbete med handlingsplaner, anpassningar, stöd, kursvarningar och anmälan till rektor är delar
som naturligt kan beröras under elevavstämningarna.
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Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Samtliga elever på yrkesintroduktion läser hela eller delar av de yrkesämnen som ingår i respektive
nationell programplan. Utbildningen innehåller också arbetsplatsförlagt lärande eller praktik i en
omfattning som avgörs utifrån elevens önskemål och behov. För elever som saknar godkända
grundskolebetyg kan undervisning erbjudas i följande ämnen: svenska eller svenska som andraspråk,
engelska och/eller matematik. Eleverna erbjuds också att läsa gymnasiegemensamma ämnen som
ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram. Även andra insatser som är gynnsamma för
elevens kunskapsutveckling ingår i utbildningen, till exempel motivationshöjande och hälsofrämjande
insatser, förstärkt studie- och yrkesvägledning, studiebesök mm.Utbildningen planeras på ett flexibelt
sätt för att möta elevernas behov och önskemål.

IMV riktar sig till ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett
nationellt program, men som från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som
andraspråk och i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller i engelska och
matematik samt i minst tre andra ämnen. Eleven läser de grundskoleämnen som saknas för
behörighet till nationellt program med målet att uppnå godkända betyg så snart som möjligt under
första året och därmed bli antagen på nationellt program. Samtidigt som eleven läser
grundskoleämnen läser eleven också kurser som ingår i det nationella program som utbildningen är
inriktad mot samt genomför apl enligt nationell programplan. Skolenheten erbjuder elever på IMV att
läsa grundskoleämnena engelska och matematik.

Eleverna på IMV samläser med elever på nationellt program enligt de kurser som ingår i den
nationella programplanen. Grundskoleämnen schemaläggs parallellt med kurser på nationellt program
och samläses med övriga i klassen.

På IMY ingår eleverna i samma undervisningsgrupper tillsammans med elever på nationellt program.
Grundskoleämnen schemaläggs parallellt med kurser på nationellt program och samläses med övriga
i klassen. Vid terminsstart upprättas studieplanen, som bland annat omfattar  elevens mål med sin
utbildning. Vid uppföljande utvecklingssamtal revideras eventuellt elevens studieplan efter behov.

Beslut om hur utbildningen ska läggas upp tas utifrån elevens inriktning och mål. Den grundläggande
strukturen är ämnesstudier i yrkesämnen för de inriktningar som finns inom de nationella programmen
på skolenheten. Utbildningen planeras ett år i taget, varpå ett uppföljningssamtal genomförs för att
stämma av mål, progression och lämpligt innehåll. Elever som uppnår behörighet till nationellt
program under året kan när som helst antas till aktuellt program. För elever på yrkesintroduktion som
har som mål att bli anställningsbara blir utbildningen vanligen 2-3 år beroende på hur många
grundskoleämnen och programgemensamma kurser eleven väljer att läsa inom ramen för
utbildningen. IM-utbildningen bedrivs som heltidsstudier (i genomsnitt minst 23h/v). Praktiska
Gymnasiet Örebro har en systematisk plan för att följa upp elevernas utbildning  på
introduktionsprogrammen där varje elev följs upp med ett individuellt utvecklingssamtal per termin, där
den individuella studieplanen ligger som grund för uppföljningen av elevens utbildning.

IM har inte varit ett fokusområde på enheten under detta läsår.
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Utvärdering av introduktionsprogram

I samband med läsårets start genomförs kartläggningssamtal och planering av elevens studier för
läsåret. Vi kan även detta läsår se att förvånansvärt få elever är medvetna om syfte och mål med
utbildningen där flera elever, främst IMY, vittnar om att de själva inte varit aktiva i sitt val av studier,
utan det har skett genom att vårdnadshavare eller personal på grundskolan valt utbildning åt
eleverna. Dessa introducerande samtal är viktiga för elevens fortsatta skolgång då de ger en grund
för att bygga relationer vilket är viktigt för alla elever, men särskilt elever på IM. Flera elever vittnar om
att Praktiska Gymnasiet Örebro är den första skolan som verkligen lyssnar till elevens egna behov
och planerar innehåll utifrån rådande förutsättningar. Detta gör att flertalet väljer att stanna kvar och
studera hos oss trots att de inte har ett intresse i just den inriktning de valt, eller någon av de
inriktningar skolan erbjuder.

Skolan arbetar med individuella planer för mål med utbildningen, information om syfte och mål med
introduktionsprogram samt  uppföljningar vilket har resulterat i att ett  flertal elever når behörighet.

En av skolans studie- och yrkesvägledare har under läsåret haft uppdraget att hitta alternativa
praktikplatser till elever på IMY i syfte att öka motivation och ge eleverna möjlighet till träning i socialt
samspel och att följa tider och regler som råder på en arbetsplats. I det arbetet har ingått samtal med
eleven om intressen, behov, framtidsdrömmar osv i syfte till god matchning av plats och handledare.
Detta är ett långsiktigt arbete som förväntas ge effekt för enskilda elevers inställning till skola och
arbete.

Slutsatser

Arbetet med tydliga planer med mål för utbildningen och information om varför man studerar på ett
IM-program är något som skolans bör fortsatt arbeta med för att ytterligare förbättra förutsättningarna
för elever på IM. Även SYV:s uppdrag att hitta praktikplatser till elever på IMY, vilket är gynnsamt för
elevernas skol- och sociala situation, är ytterligare ett område som bör vidareutvecklas.

Från och med läsåret 22/23 finns en IM-samordnare på skolan, som kommer att säkerställa att
dokumentation utförs korrekt, planera och genomföra introduktionssamtal, samordna studieplanering
samt stötta mentor i arbetet med elever på IM. Detta menar vi kommer att bidra till att organisationen
och måluppfyllelsen på IM kommer att bli bättre. IM-samordnaren kommer även att ha ett särskilt
ansvar för uppföljning och utvärdering av IM, vilket bidrar till att behoven och utvecklingsområden
tydliggörs på ett bättre sätt.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

En övergripande analys sker i kollegiet vid utvärderingsdagar efter betygssättning. Dessa analyser
omfattar bland annat kön, typ av kurser, resultat över tid och även jämförelser med andra kommunala
och fristående gymnasieskolor i kommunen. Bland annat samverkar lärare kontinuerligt på möten
gällande bedömning och betygssättning.

Skolans lärare använder olika metoder för att göra likvärdiga bedömningar och sätta likvärdiga betyg
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och skolan har såväl formella som informella forum för samverkan och sambedömning. Utmärkande
bland GG (Gymnasiegemensamma undervisande lärare) är kring forum för sambedömning har det
varit mest informellt, men upplevs finnas i stort bland personalen. Det har varit svårt att hitta
gemensam tid för sambedömning av t ex de nationella proven, men då det efterfrågas av lärarna bör
detta planeras i god tid under vt-23.  Bland yrkeslärarna upplevs det funnits mer utrymme för formella
forum kring sambedömning, då mötestid har anlagts under arbetet Språkutvecklande arbetssätt.
Bland annat har case-studies och seminarium kring dessa hållits under året.

Under detta läsår har vi haft två digitala träffar med andra skolenheter arrangerade från
organisationen, temat var betyg och bedömning.

Föregående år påbörjades arbete kring verktyget LoopMe, vilket har under året fördjupats och
verkligen tagits i bruk, arbetet har fungerat väl. LoopMe är en ny digital plattform där elever ute på apl
kan kommunicera genom bild och text med sin yrkeslärare. Yrkeslärare på skolan använder sig av
appen Loopme, för att få in material från elever samt handledare på APL-platser. För att nå en
validitet i betygsättning i elevens yrkeskurser sker också trepartssamtal där eleven, APL-handledaren
samt undervisande lärare deltar. I LoopMe kan även handledare bli inbjudna.

Information hur eleven ligger till i respektive kurs/ämne i förhållande till kunskapskraven sker
framförallt formativt genom enskilda samtal mellan elev och undervisande lärare, men också via
kommentarer i Google Classroom samt via Snapchat och Google Drive. Eleven kan också följa sin
kunskapsutveckling i kursmatriser i SchoolSoft. Skolans lärare utgår från flera underlag där eleven på
olika sätt visat sina kunskaper. Det kan vara genom muntliga och skriftliga prov, muntliga och skriftliga
redovisningar, gruppdiskussioner, praktiskt arbete på apl, praktiskt arbete inom yrkeskurser på skolan,
teoretiskt arbete i yrkeskurser och nationella prov.

Vårdnadshavare har tillgång till Schoolsoft och ges där också möjlighet att följa sitt barns
kunskapsutveckling. Mentor alternativt EHT kallar elev och vårdnadshavare till
uppföljnings-/avstämningsmöte när det finns risk att eleven inte når målen i pågående kurs/kurser. Vi
har även uppdaterat rutiner för detta under året.  Under vårterminen har utvecklingssamtal erbjudits
och genomförts på plats men vissa samtal har genomförts via digitala medier.

Skolans elever har tillgång till Schoolsoft och de kursmatriser som finns där. Detta möjliggör att
eleverna samt vårdnadshavare löpande har tillgång till att se elevens kunskapsutveckling i pågående
kurser. Alla elever samt vårdnadshavare har även tillgång till elevens individuella studieplan där de
kan se elevens pågående samt avslutade kurser. 71% av eleverna anser att de får bra information om
hur de ligger till i kurserna. Det är en liten ökning med 2 procentenheter från förra året.

Mentor ansvarar för att erbjuda elever samt vårdnadshavare (för minderåriga elever) ett organiserat
utvecklingssamtal per termin. Under samtalet lyfter mentor elevens skolsituation och hur elevens
kunskaper förhåller sig till kunskapskraven i elevens pågående kurser. I likhet med tidigare år har
mentorerna bibehållet ansvaret för att förmedla och involvera vårdnadshavarna genom
utvecklingssamtal 2 gånger per läsår. Det upplevs fortfarande att kursmatriserna behöver fyllas i av
alla undervisande lärare för att utvecklingssamtalen skall bli mer effektiva och gynnsamma för
eleverna.

Arbetslagsledare är ansvariga för introduktion av nyanställd personal. Här sker ett löpande arbete
kring uppföljning och stöd kring betyg och betygsättning för nyanställda lärare samt obehöriga lärare.

Tidigare år har det analyserats att en problematik kring att stor del av yrkes lärarkåren varit
olegitimerade, skolans målsättning för 2021 var att samtliga yrkeslärare som saknar
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yrkeslärarexamen ska ha gått PLl-utbildningen (huvudmannens introduktionskurs för blivande
yrkeslärare) för att säkerställa kvaliteten på skolans undervisning. Utbildningen behandlade även
betyg och bedömning. Samtliga yrkeslärare på PGÖ gick klart PIL-utbildningen i juni 2021 och blev
godkända. För att fortsätta arbetet under 2022 och legitimera personalen har 3 yrkeslärare påbörjat
universitetsutbildningar för att erhålla yrkeslärarexamen , utbildningarna kommer fortsätta under
kommande år. Ytterligare en lärare kommer till hösten att läsa PiL-utbildningen.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Samtliga lärare på skolan använder sig av google Classroom i sin undervisning. I Classroom lämnar
undervisande lärare formativ bedömning kring enskilda uppgifter. Här får också elever reda på om
komplettering kring enskilda uppgifter behövs. Detta sker löpande under kursens gång. I Google
Classroom kan även vårdnadshavare bli inbjudna, så att de kan följa sitt barns kunskapsutveckling.
Eleverna är nöjda med att lärarna ger hjälp i kursen när de behöver det. I undervisningsutvärdering
under vårterminen 2022 är det hela 82% som tycker att de får bra hjälp, vilket är en liten ökning med 2
procentenheter.

Ytterligare ett sätt för eleven att få del av sin kunskapsutveckling är betygssamtal med undervisande
lärare. Detta ska erbjudas eleven minst en gång under kursens gång. 70% av eleverna anser att
lärarna förklarar hur de sätter betyg och vad de väger in i betyget. Det är en liten ökning med 1
procentenheter i förhållande från förra året.

Skolförlagda elever erbjuds att utföra APL-liknande moment i sina yrkeskurser för att kunna uppvisa
sina förmågor. Det fungerar väl för de flesta lärare och elever.
I yrkeskurser ges eleverna möjlighet att visa sina förmågor samt kunskaper på olika sätt; dels
praktiskt, teoretiskt och i många fall även muntligt. Detta för att säkerställa att eleven får visa sina
kunskaper på ett sätt som passar eleven.

I de gymnasiegemensamma kurserna får eleven möjlighet att visa sina förmågor och kunskaper på
olika sätt då samtliga kurser innehåller teoretiska moment, som också går att redovisa muntligt.

Under året har även nationella proven återkommit efter pandemi uppehåll, på GG sidan har det
arbetats kollegialt för att genomföra och bedöma proven, detta för att säkerställa att skolan har en
samsyn kring bedömning och betygsättning av proven.

Vad gäller överensstämmelsen resultat NP och kursbetyg ser vi att i ämnena svenska, svenska som
andraspråk och matematik är ca hälften av eleverna som får ett kursbetyg som är högre än resultatet
på NP. I engelska är det endast 12% av eleverna som når ett högre kursbetyg än resultatet på NP.

Det närvarofrämjande arbetet har fortsatt under året, då vi märkt att den höga frånvaron har haft en
stor påverkan negativt på betygsresultaten. Arbete med närvarofrämjande har varit ett arbetsområde
under HT-21 samt Vt-22, men kommer att vara ett fortsatt fokusområde till nästa år, eftersom den
höga frånvaron anses vara största orsaken till om eleverna inte når kunskapskraven.

Arbete kring Språkutvecklande arbetssättet påverkan på betyg och bedömning:
Samtliga av skolans Yrkeslärare har fortsatt arbetet efter Skolverkets kurs kring språkutvecklande
arbetssätt, detta har gett lärarna kunskap kring hur man som pedagog kan arbeta med olika typer av
skriftliga examinationer för att kunna nå fler elever. Det språkutvecklande arbetet underlättar även
kring konstruktioner av uppgifter, för att göra dem mer begripliga för fler elever. Något som också
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påverkar vilken typ av bedömning samt betygsättning som läraren gör samt utvecklar elevernas
ordförråd och språkliga förmåga. Yrkeslärare och GG har en timme i veckan avsatt för detta.

Under året har det funnits utsatt arbetstid för Yrkeslärare att träffas och arbeta kring språkutvecklande
arbetssätt, där betygsättning och bedömning har vävts in. Bland annat genom att lyfta hur koppling
mellan styrdokument, kunskapskraven och bedömning praktiskt kan användas i undervisningen,
exempelvis genom loggböckerna och examinationsrapporten som speglar gymnasiearbetets rapport.
Det öppnar även upp för möjligheter att arbeta ämnesövergripande framförallt inom svenska, men
även inom Engelska.
Det upplevs att yrkeslärarnas förståelse för och förmåga att förmedla kunskapskraven har ökat,
särskilt bland de nyare lärarna. Under året har det arbetats kollektivt med att synliggöra
kunskapskraven mer för eleverna, vilket har haft en positiv effekt. Resultatet har blivit att
yrkesutbildningen blivit mer formativ, då både personal och eleverna själva förstår kunskapskraven
och hur man praktiskt kan arbeta och utveckla dem. Under arbetet har det även arbetats kring att lyfta
inom personalen hur enskilda lärare i praktiken lyfter och förstår kriterierna och hur de synliggörs.
Yrkeslärare har även börjat ta fram ett gemensamt sätt att arbeta kring ett underlag, i syfte att arbeta
mer formativt och inte enbart summativt. Ett exempel på detta är tidigare nämnda examinations
rapporten, vilket hjälpt eleverna utveckla sin förmåga att dokumentera och förstå vad de gör och
varför utifrån kunskapskraven. Vilket visat sig ha en positiv effekt på slutbetygen. Detta är även för att
säkerställa kvalitativ, likvärdig och rättssäker bedömning.

Slutsatser

Skolan har goda förutsättningar att förmedla elevernas kunskapsutveckling till elever samt
vårdnadshavare genom att visa kurs matriserna, men även har appen Loopme visat sig vara effektiv
för att yrkeslärare ska få en tydlig och korrekt bild av elevernas kunskapsutveckling inför bedömning
samt betygsättning, i samråd med APL-handledare. Skolan har använt sig av Schoolsoft och
Classroom under en längre period vilket gör att lärare känner sig bekväma med verktygen.

Arbetet med loggböcker och examinationsrapport har påbörjats inom yrkeskurserna, vilket kan öppna
upp för mer ämnesövergripande arbeten under kommande läsår.

Det språkutvecklande arbetet är något som har haft en god effekt för att kunna nå fler elever, samt
visat sig ha en stor effekt på yrkeslärarnas arbetssätt, gemensamma arbete och ökat deras förståelse
och arbete  med kunskapskraven, samt  lyfta fram och belysa dem för eleverna. Yrkeslärare önskar
att fortsätta arbeta med det språkutvecklande arbetssätt under nästkommande läsår.
Personalen upplever att arbetet kring språkutvecklande arbetssätt haft en positiv inverkan på både
dem själva och eleverna, dock att det krävs fortsatt arbete framöver då ämnet är omfattande,
resultaten förväntas visa sig inom en treårsperiod snarare än på kort sikt, men man kan redan nu ana
en förbättring på de enkätsvar som berör ämnet med några procentenheter.

Under nästkommande läsår behöver kollegiet fortsätta arbeta med att utveckla de verktyg som redan
används. Skolan behöver en tydligare konsensus kring vilka delar av vår lärplattform Schoolsoft som
skall användas och på vilket sätt. Skolan kommer även under nästkommande läsår arbeta kollegialt
kring uppgiftens validitet och eventuella specialpedagogiska frågor. Syftet med detta är samtliga
lärare på skolan ska utmanas i sin undervisning och utformande av uppgifter, för att nå fler elever.
Detta med förhoppning att förtydliga olika kursens kunskapskrav, kopplade till examensmål och
förmågor samt höja skolans generella måluppfyllelse och betygsnivå.
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Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolans elevhälsoteam består av: specialpedagog på 80%, kurator 40%, skolsjuksköterska 40%.
Skolläkare samt skolpsykolog finns tillgängliga för konsultation, samt deltar vid elevhälsomöten två
gånger per termin. Rektor deltar och fördelar samt leder elevhälsans arbete.  Skolan har även haft en
extern skolsköterska som arbetat på skolan under vt22, någon dag i veckan, för att stötta ordinarie
skolsköterska att utföra hörselkontroller för de elever som studerar bullerexponerade program.

Det förebyggande och främjande arbetet uttrycker sig på olika sätt, där EHT haft gemensam mötestid
varje vecka för att planera och följa upp insatser. Skolenheten erbjuder samtliga elever gratis frukost
innan skolstart vilken serveras av skolans personal. Det är också ett forum för relationsbyggande
mellan personal och elever vilket bidrar till ökad trygghet. Merparten av skolans personal äter också
lunch tillsammans med eleverna i skolans matsal vilket också främjar trygghet och relationer mellan
personal och elever. Ytterligare ett prioriterat område har varit att tillse att det finns personal i skolans
entré vid skolstart på morgonen för att hälsa elever välkomna och uppmärksamma elever som har
sen ankomst.

Specialpedagogen samt läraren i idrott och hälsa har under läsåret haft en hälsofrämjande tävling, för
att främja våra elevers lust till rörelse och därmed förbättrad hälsa. Vi har ca en gång i månaden
avslutat tävlingen med elevlunch på restaurang, där specialpedagog samt idrottslärare har deltagit
tillsammans med en grupp elever. Två priser delades ut vid dessa luncher; ett pris för den elev som
varit mest fysiskt aktiv, samt ett pris till en elev som deltagit.

Kring alla hjärtans dag samt lucia har EHT deltagit och bjudit elever på fika och umgåtts med eleverna
i skolans cafe. Detta för att synliggöra EHT i verksamheten och för att få till en naturlig miljö för
eleverna att umgås med varandra över klassgränserna.

Skolans specialpedagog har deltagit i klassrumsundervisningen för en åk 1, som skolan ganska tidigt
uppmärksammade hade pedagogiska utmaningar. Att vara två pedagoger i klassrummet hade stor
inverkan på måluppfyllelse samt studieron.

En klass uppmärksammades ha svårt med studiero och koncentration. Rektor, kurator och
specialpedagog deltog i auskultationer; och hjälpte till att stötta lärarna samt att prata med klassen
kring värderingar och studiero. Efter auskultering beslutades att koppla in extra lärarresurser. Vid
uppföljande samtal upplevde eleverna att situationen hade blivit betydligt bättre, även om det
fortfarande kvarstår utmaningar.

Specialpedagog, kurator och rektor har deltagit i samtliga elevavstämningar under läsåret. Detta för
att stötta undervisande lärare i elevers måluppfyllelse, men också för att öka samarbetet mellan
skolans elevhälsa samt lärare. Då skolan är relativt liten sker samverkan mellan elevhälsan samt
lärarna naturligt vid olika typer av möten. Specialpedagog har tät kontakt med lärare kring vissa
elever, men har också deltagit i undervisningen.

EHT har möten varje vecka, under en mötestid prioriteras individuella elevärenden samt närvaro,
under nästkommande möte arbetar EHT med att planera främjande samt förebyggande insatser.
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Elevhälsan har besökt samtliga elever i åk 1 för att presentera sig samt berätta för eleverna om vilka
olika typer av professioner som arbetar inom skolans elevhälsa. Målet med detta var att eleverna
skulle få en tydlig bild av vilka som arbetar inom skolans elevhälsa. EHT har även haft en
professionsgenomgång för kollegiet.

Skolan har under läsåret arbetat med två typer av anmälan till rektor; anmälan till rektor vid hög
frånvaro samt anmälan till rektor om eleven inte når målen i kursen.

Elevernas lektioner har i stort sett samma start och stopptider. Detta för att säkerställa att ingen rör sig
i lokalerna utanför lektionstid. Tryggheten på skolan ökar vilket är en positiv faktor. På Skolenheten
finns kameraövervakning, vilket också är en bidragande orsak till att bråk och skadegörelse minskat
vilket tidigare uppstod. Vi har fortsatt att schemalägga eleverna i hemklassrum i syfte att främja
elevers trygghet och studiero. All personal på skolan är överens om att vi måste förbättra arbetet
gällande studiero.

Skolverksamheten, en kommunal insats som arbetar mot elever med missbruk eller risk för
missbruksproblematik har deltagit under ett kollegium för samtlig personal för att informera kring
ungdomars missbruk och vilka riskfaktorer som finns. Detta för att hjälpa skolans personal att erbjuda
elever med misstänkt drogproblematik hjälp och stöd. Samt informera kring vilka tecken vuxna i
skolan bör vara uppmärksamma på.

Under vårterminen anställdes en skolvärd på skolan. Skolvärdens huvudsakliga uppgift är att röra sig i
skolans lokaler både under lektionstid, samt på raster. Han ansvarar också för att duka fram
elevernas frukost.

Skolans specialpedagog samt förstelärare höll i läsårets start en workshop kring vikten av tydlig
uppstart samt avslut. Detta för att säkerställa att alla pedagoger på enheten gör på samma sätt. Syftet
med detta var att samtliga pedagoger på skolan skulle genomgå en utbildning i tillgänglig lärmiljö,
som försteläraren samt specialpedagog skulle hålla i, av olika anledningar fick denna utbildning
skjutas på, men planeras att hållas under nästa läsår.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Det har funnits en brist på tillgång till elevhälsans kompetenser. Skolsköterskan har haft utmaningar
att hinna med sitt grunduppdrag. På samma sätt har kuratorn haft fler elever som behövt ha
stödsamtal än vad det funnits tid för och uppdraget har inte kunnat utföras till fullo. Därmed har det
också varit svårt att satsa på det gemensamma hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet.

EHTs olika professioner har deltagit i klassrummen vid olika tillfällen, detta har fungerat relativt väl.

Gällande trygghet ser vi att elevernas upplevelse av trygghet har ökat  enl 2021 års LOV-enkät från
90% till 94%, tryggheten i klassen är fortsatt hög och oförändrad på 97%.

Gällande studiero ser vi att fler elever anser att de inte kan få studiero och att det är nära hälften av
våra elever som inte anser att de kan få studiero (56%) Detta anser vi vara allvarligt och att det skulle
behövas riktade insatser, systematiska utvärderingar och mer resurser för att förbättra situationen.

Skolans mentorer skall utföra utredning av frånvaro för sina mentorselever. Denna utredning skall
sedan lämnas till EHT. EHT går sedan igenom inlämnade utredningar för att besluta kring nästa steg
kring antingen enskilda elever eller på gruppnivå. Detta återkopplas sedan till mentor. Detta har
fungerat okej, men behöver förbättras till nästa läsår. Eht behöver bli mer drivande i att stötta
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mentorer att utföra utredningarna kring frånvaro, då vi på skolan ser att vissa mentorer utför detta mer
än andra. Målet är att samtliga mentorer ska göra detta på rutin, med EHTs stöd kring informationen
som utkommit av utredning kring frånvaro. Skolans specialpedagog har under läsåret arbetat med att
ringa vissa elever på morgonen för att väcka dem, eller för att motivera dem att komma till skolan.
Detta har fungerat relativt väl.

Slutsatser

Skolan har ett framtida utvecklingsarbete kring de två olika typer av anmälningar som pedagoger ska
lämna in till EHT. Skolan behöver ha en starkare samsyn kring detta, så att samtliga pedagoger gör
på samma sätt och i samma utsträckning. Då skolan är relativt liten, har EHT möjlighet att ändå ha en
överblick över många elever. Dock behöver ärenderutinen tydliggöras, samt uppföljning kring detta
bör ske, på ett mer strukturerat sätt.

De främjande samt förebyggande insatserna EHT har genomfört under läsåret har fallit väl ut.
Eleverna uppskattar dessa aktiviteter och de bidrar till att skapa god stämning och ökad trygghet på
skolan, samt skapa en naturlig plats för att prata med de medverkande i EHT.  Då skolenhetens
elever främst består av pojkar och ett skolklimat som har en tydlig “antiplugg-kultur”, kommer kollegiet
att arbeta med detta. Detta kommer att drivas delvis av EHT och kommer att utgå från boken Pojkar i
skolan:vad lärare och andra vuxna bör veta för att pojkar ska lyckas i skolan skriven av Fredrik
Zimmerman.

Skolan kommer även att utöka såväl kurators som skolsköterskas tjänstegrader för att skapa utrymme
för de diskrepanser som uppdagats i elevhälsoarbetet. Fokus kommer även under nästkommande
läsår att ligga på att säkerställa att rutinen för elevavstämningar och ärendesrapportering samt
återkoppling mellan mentorer och EHT är tillfredsställande.

Kommande läsår kommer EHT också vara delaktiga i att driva utbildning kring NPF, för att fortsätta att
öka kollegiets kunskap och kompetens kring att möta samt utbilda elever som har olika typer av
funktionsvariationer. Även utbildning kring tillgänglig lärmiljö kommer att bedrivas.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Praktiska Gymnasiet Örebro erbjuder lärlingsutbildning där elever har minst 50% arbetsplatsförlagt
lärande (apl) from att de skrivs in som lärlingar. Det finns också elever på yrkesprogrammen som har
skolförlagd utbildning med minst 15 veckors apl under sin studietid. Elever på introduktionsprogram
erbjuds liknande gymnasial lärlingsutbildning med minst 50% på apl under läsåret. Elever på
introduktionsprogrammet yrkesintroduktion erbjuds praktik som alternativ till apl i de fall det är mer
gynnsamt för eleven.

Under läsåret har yrkeslärare på respektive programinriktning ansvarat för anskaffning av APL-platser
samt riskbedömning, besök, uppföljning och trepartssamtal med handledare och elev gällande
bedömning. Yrkeslärare har en dag per vecka avsatt i schemat för apl, samt möten varannan vecka
för samverkan gällande planering, genomförande, uppföljning och bedömning. Yrkeslärares kontakter
i branschen är A och O gällande anskaffning och kvalitetssäkring. Ett rektorsbeslut med fördelning av
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kurser och omfattning skrivs för varje enskild elev och följer utbildningskontraktet. Det finns även en
generell fördelning för varje program och inriktning vilken beslutas inför läsårsstart. Vilka moment som
eleven förväntas genomföra på apl följs kontinuerligt upp av undervisande lärare. De moment som
inte genomförs på apl tillser lärare att elev får genomföra på skolan inom ramen för schemalagd
undervisning. Detta ställer höga krav på yrkeslärares flexibilitet och anpassning för varje enskild elev i
större utsträckning än i traditionell skolförlagd undervisning.

Yrkeslärarna har fortsatt med att söka upp nya APL-platser under läsåret. Detta genom att yrkeslärare
i större utsträckning kontaktat ägare/chef på de potentiella företagen. Tidigare har man i större
utsträckning kontaktat vem som helst på företaget och detta har i många fall resulterat i att intresset
inte varit så stort att tacka ja till en elev, förhoppningen är att ägare/chef ser det mer intressant att få in
nytt blod i företaget samt säkra dess framtid och tillväxt.

De digitala kontrakten fortsätter att öka effektiviteten och kvaliteten i vårt arbete. Genom att skriva och
signera kontrakt digitalt sparas arbetstid för både yrkeslärare, rektor och admin. Vi har hittat
systematisk arbetsgång gällande upprättande av de digitala kontrakten vilket gör att kontrakten idag
är mer rättssäkra än tidigare. Ytterligare digitala hjälpmedel för ökad kvalitet och effektivitet är
LoopMe, Snapchat eller Google Drive där yrkeslärare kan ha daglig kontakt med elever på APL, dels
för närvaro men framförallt för bedömning. Eleverna dokumenterar genom foton och kortare texter
vilka de skickar till undervisande lärare via grupper i Snapchat eller Google Drive samt enskilt i
LoopMe. På så sätt pågår formativ bedömning kontinuerligt och eleven får direkt feedback av
undervisande lärare. Då de arbetar i digitala grupper som SnapChat och Google Drive kan också
klasskamrater kommentera varandras arbeten och ge tips och råd för förbättring, så kallad
kamratbedömning vilket är positivt för elevernas kunskapsutveckling. Då eleven och läraren håller
kontinuerlig dialog på APL och avstämning i skolan bidrar detta, tillsammans med att flertalet moment
återkommer i olika kurser, till att förståelse för examensmålen och utbildningen i sin helhet ökas.

APL-företagens handledare informeras väl gällande sitt uppdrag, av ansvarig yrkeslärare, och
uppmanas att genomföra Skolverkets handledarutbildning för kvalitetssäkring gällande
handledarkompetens, vilket de flesta gör. Vad gäller kontakt med branschen för utveckling av
utbildningen och elevernas förutsättningar sker detta främst genom dialog mellan yrkeslärare och
APL-företag.

Utvärdering av APL

Från och med nästa läsår kommer eleverna att gå ut på APL i ÅK2. Detta för att möta branschens
kritik på att elever i ÅK1 oftast inte uppnått den mognadsgrad som krävs för att kunna hantera
situationer som uppkommer I samband med APL.

Elever som varit redo för APL har fått APL-plats i den mån det funnits att tillgå. Elever som ej varit
redo har då utfört moment kopplat till  kurser de läst inne på skolan som skolförlagd elev.

Med god kvalitet på APL-plats syftar vi till att eleven får göra moment kopplat till kurser som eleven
läser. Utifrån riskbedömning säkrar vi arbetsplatsen, detta görs utifrån fysisk arbetsmiljö, psykosocial
arbetsmiljö samt personlig skyddsutrustning, AK (arbetsgivarkoll) säkerställer att riskbedömningen
finns då kontraktet inte kan slutföras utan den.  Alla yrkeslärare har genomgått en grundutbildning,
APL-introduktionspaket, som är kopplad till god kvalitet inom det arbetsplatsförlagda lärandet. Vi
rekommenderar att alla handledare går Skolverkets digitala handledarutbildning. Denna utbildning har
alla yrkeslärare på skolan gått. De handledare som gått utbildningen har varit väl förberedda på sitt
uppdrag vilket gör att vi kommer fortsätta rekommendera samtliga handledare att gå utbildningen.  Vi
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använder oss av olika digitala plattformar för att tanka av elevernas progression. Detta för att
yrkeslärarna löpande ska kunna ha överblick över vad eleverna gör på sin arbetsplats.
Trepartskommunikation förekommer ständigt då handledare, elev och ansvarig lärare kommunicerar
kring arbetsprocessen.

Eleverna använder sig av loggbok och veckorapport där de bl.a. kan skriva om veckans arbete samt
lägga in bilder från sin APL. Vi har använt oss av digitala verktyg för att koppla erfarenheterna från
elevens APL till den skolförlagda utbildningen. Eleverna har fått ge exempel ur sin veckorapport, där
de berättat om olika saker. Vi har flera tankar och idéer för att införa detta tydligare i den skolförlagda
undervisningen. Vi använder oss av LoopMe för att skapa uppgifter åt eleven på arbetsplatsen. Vi
använder oss av informationen på APL för att individanpassa undervisningen i den mån det är möjligt.
Eftersom vi inte alltid kan säkerställa samtliga moment på elevens APL har vi varit tvungna att testa
av samtliga förmågor i den skolförlagda undervisningen. På det viset har vi utgått från elevens lärande
och erfarenhet på APL.

Samverkan mellan yrkesämnen och de gymnasiegemensamma ämnena har bl.a. legat i att eleverna
använt sina veckorapporter från APL och fått stöd med språk och formalia i svenskan. Kopplingen till
näringslivet och aktuella branscher har gjorts på olika sätt. Bland annat har vi på elprogrammet besökt
olika typer av belysningar i exempelvis butiker. Inom data har vi besökt Lockhyttemasten, och inom
VVS har vi besökt ÖBO ́s huvudkontor där vi tagit del av ritningar, detta under kursen i ritningsteknik.
Facket har varit på besök där de informerat om rättigheter, lagar och bestämmelser. Studiebesök har
på grund av pandemin inte varit aktuella under läsåret.

Vi upplever att programrådsmötena inte varit särskilt givande på det stora hela. Det finns undantag,
exempelvis på fordonsprogrammet, där man har välfungerande, lukrativa möten. I flera andra
program har det varit problematiskt på grund av dålig uppslutning. Fortsatta digitala möten skulle
kunna vara ett alternativ för att få till bättre närvaro. Vi kommer titta på nya sätt för att försöka etablera
nya, relevanta och värdefulla kontakter.

Slutsatser

Vi ska öka kunskapen i LoopMe hos alla medarbetare, för att ännu bättre koppla elevernas erfarenhet
och kunskap från APL till den skolförlagda undervisningen. GG-lärarna kommer att involveras mycket
mer än tidigare. Vi kommer också att etablera nya kontakter med branschfolk, samt vårda de
kontakter som finns i nuläget. Våra styrkor, olika digitala plattformar, som Snapchat och LoopMe. Vi
behöver bli bättre på att se till att alla medarbetare har liknande kunskapsnivå när det kommer till de
digitala plattformarna, detta för att kunna följa elevernas arbetsprocess på ett likvärdigt vis inom de
olika programmen. Vi behöver också bli bättre på att förbereda eleverna inför APL så fler kan komma
ut i yrkeslivet och får en bra start. Detta kommer att behövas göras på mentorstiden en gång i veckan.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

På Praktiska gymnasiet Örebro har det lagts ut 40% tjänst på studie- och yrkesvägledning. Två
anställda delar på tjänsten; en av dem finns på skolan två halvdagar i veckan och jobbar mest med
elever på IMY, t ex anskaffning av praktikplatser. Den andra finns på skolan alla dagar i veckan och är
förutom SYV förstelärare och arbetslagsledare. Denne jobbar mest med att hjälpa elever med omval,
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individuella val och diverse information om vidare studier. Båda studie- och yrkesvägledarna har ett
tätt samarbete med framför allt mentorer/yrkeslärare. Mentorerna är i regel ansvariga för information
om och anskaffandet av APL-platser, men SYV bistår med stöttning och hjälp där så behövs.
Mentorerna är också de som i sin undervisning tar upp olika yrkesutgångar, vett och etikett på APL,
information från de olika branscherna m m. I undervisningen i svenska och svenska som andraspråk
får eleverna skriva CV och personligt brev och i undervisningen i samhällskunskap får de en inblick i
hur samhället fungerar gällande arbetsmarknad och arbetsliv.

Studie- och yrkesvägledning har inte varit ett av våra fokusområden detta läsår.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Av de två anställda som arbetar som studie- och yrkesvägledare är den ena behörig och den andra
inte, vilket betyder att kunskap om vägledningsmodeller och teorier bara i viss utsträckning
tillgodoses. Enligt Praktiskas elevenkät anser 74% av eleverna att de i hög grad kan få råd och stöd i
valet av framtida studier och yrkesval. Även om möjligheterna för eleverna att ha individuella samtal
med SYV, både spontana och bokade, så finns det här förbättringar att göra.  I dessa samtal får
eleverna individuell handledning utifrån deras egna behov gällande framtida studier, yrkesval m m.
Information och handledning sker även i grupp, t ex inför de individuella valen. Om vi ser på
examensgrad, så gick 26 nationellt behöriga elever av 32 ut med gymnasieexamen och 6 elever fick
studiebevis. 13 elever på IM gick ut med gymnasieintyg.

Mentorerna tar i sin undervisning  upp olika yrkesutgångar, vett och etikett på APL, information från de
olika branscherna m m. I undervisningen i svenska och svenska som andraspråk får eleverna skriva
CV och personligt brev och i undervisningen i samhällskunskap får de en inblick i hur samhället
fungerar gällande arbetsmarknad och arbetsliv.

Då detta är en relativt liten skola är möjligheterna till samarbete mellan SYV och övrig personal stora
och sker kontinuerligt, både i inplanerade aktiviteter (t ex gällande APL, praktik, omval, individuella
val) och spontant vid behov.

Genom studiebesök, både fysiska och digitala, har eleverna möjlighet att träffa representanter både
från utbildningsväsendet och företrädare för arbetslivet, t ex bjuds de olika fackförbunden in varje år
för information och diskussion.

Praktiska Örebro är en mångkulturell skola med elever från många olika kulturer och personalen är
väl insatt i och jobbar aktivt med den problematik som kan uppstå både i skolan och på en
arbetsplats. Under de senaste två läsåren har representanter från EHT haft några  informations- och
fortbildningstillfälle gällande jämställdhet i arbetslivet.

Slutsatser

Våra styrkor gällande studie- och yrkesvägledning är vår flexibilitet och att vi ser och lyssnar på varje
enskild elev. Också det goda samarbetet mellan SYV och övrig personal är en viktig del. Våra
svagheter ligger främst i att vi inte har haft en tydlig läsårsplanering kring SYV. Detta läsår skrevs den
lokala SYV-planen av den ena studie- och yrkesvägledaren på egen kammare, eftersom det inte
fanns utrymme att sitta tillsammans med rektor och den andre studie- och yrkesvägledaren. Både
insatser enskilt och i grupp behöver planeras innan det nya läsåret startar och behöver ske
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tillsammans med rektor. Då detta har saknats har en del insatser skett ad hoc och i all hast, vilket
resulterat i att elever inte alltid fått den hjälp de behöver vid rätt tillfälle.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Resultat och undersökningar visar att det utvecklingsarbete som påbörjats under tidigare läsår ger
effekt i positiv riktning även i år. Skolenheten behöver fortfarande öka systematik och samsyn inom
samtliga områden gällande skolans uppdrag och de styrdokument, riktlinjer och rutiner som råder för
att kvalitets- och rättssäkra elevernas utbildning.

Efter analyser av bland annat betygsresultat, elevenkäter och undervisningsutvärderingar har
Praktiska Gymnasiet Örebro beslutat följande mätbara fokusområden för nästkommande läsår i syfte
öka det kollegiala lärandet med målet att ge alla elever en likvärdig och trygg utbildning; studiero,
närvaro och Undervisning och lärande. Vad gäller närvaro och studiero fortgår det utvecklingsarbete
som startades under läsåret 19/20 där också insatser inom övriga fokusområden förväntas ytterligare
ge positivt resultat.

Att skapa en gemensam kultur där samsyn råder i skolenhetens systematiska kvalitetsarbete
resulterar i en högre måluppfyllelse hos skolans elever, och på sikt ökar antagningen, främst gällande
förstahandselever. Det är av vikt att skolan får en högre andel elever som vill studera på ett
yrkesprogram, alt introduktionsprogram mot skolans inriktningar, framför elever som söker till
Praktiska Gymnasiet Örebro på grund av att det är deras enda alternativ för att överhuvudtaget ha
möjlighet att studera på gymnasiet.

Vi ser att måluppfyllelsen minskar totalt sett, och skolan kommer att vidta en rad åtgärder för att
främja en ökad måluppfyllelse under nästkommande läsår. Bland annat kommer eleverna inte att gå
ut på APL under sitt första läsår. Detta för att lägga ett större fokus på de gymnasiegemensamma
kurserna redan från elevernas första gymnasieår, samt för att i högre grad säkerställa att eleverna är
väl förberedda för att gå ut på APL i årskurs 2. Vi kommer även att förlägga religionskunskapen till
årskurs tre, för att kunna lägga ett större fokus på samhällskunskap och historia under årskurs två.

Skolans förstelärare kommer tillsammans med specialpedagog under nästkommande läsår att arbeta
kollegialt med uppföljning av språkutvecklande arbetssätt, lektionsstruktur, tillgänglig lärmiljö,
lektionsdesign, samt fortbildning i extra anpassningar och särskilt stöd. Detta för att främja en
samsyn, men även för att utmana lärarna i sin profession att höja motivationsgraden och den
upplevda kvaliteten och strukturen i undervisningen hos eleverna.

I trygghetsarbetet, kommer respektive tjänst inom elevhälsan att utökas med 20%, och vi kommer att
fortsätta vårt arbete med en elevvärd, vars primära uppdrag är att arbeta såväl förebyggande som
åtgärdande såväl med trygghet som med studiero i och utanför klassrummet. Ett utvecklingsarbete
gällande ärendehantering till elevhälsan kommer att fortskrida från föregående läsår, då vi har en del
ny personal till hösten, och skolan behöver skapa en konsensus kring de rutiner som finns gällande
incidentrapporter, samt anmälan till rektor.

Vi kommer även att fortsätta skapa hemklassrum för åk 1 i så stor utsträckning som möjligt. Detta för
att skapa en trygghet för eleverna, samt för att underlätta för personalen i det förebyggande arbetet
med trygghet, då det blir lättare att synliggöra eventuella incidenter på skolan.

Ett kollegialt arbete kring uppgifters validitet kommer att genomföras under ledning av förstelärare och
specialpedagog, i syfte att samtliga lärare på skolan skall utmanas i sin undervisning och i sitt
utformande av uppgifter, för att nå fler elever. Detta med förhoppning att förtydliga olika kursers
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kunskapskrav, kopplade till examensmål och förmågor samt höja skolans generella måluppfyllelse
och betygsnivå.

Skolan har även tillsatt en IM-samordnare på skolan, för att säkerställa att dokumentation utförs
korrekt, samt för att samordna kring studieplanering och stötta mentor i arbetet med elever på IM, och
att introduktionssamtalen med eleverna genomförs med en god kvalitet.

Även arbetet med MUD (måluppfyllelsedokumentation) kommer att utvecklas i syfte att nå en högre
effektivitet i dessa samtal, och även fokusera på de elever som vill nå högre än ett godkänt betyg i
sina kurser.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Örebro 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 Örebro
Praktiska Gymnasiet Örebro bedriver yrkesutbildning inom följande nationella yrkesprogram:

● Bygg- och anläggningsprogrammet - inriktningar husbyggnad och måleri
● El- och energiprogrammet - inriktningar elteknik och dator och kommunikationsteknik
● VVS- och fastighetsprogrammet - inriktning VVS
● Industritekniska programmet - inriktning Svetsteknik

Vi har också följande två introduktionsprogram, vilka riktar sig till elever som inte är behöriga till
nationella program:

● Programinriktat val
● Yrkesintroduktion

Skolenheten bedriver lärlingsutbildning, skolförlagd utbildning och lärlingsliknande utbildning inom
samtliga program. Lärlingselever och elever på lärlingsliknande utbildning genomför minst 50% av sin
utbildning på sin apl-/praktikplats, övriga elever minst 15 veckors apl. Under läsåret 2021/2022 har en
elev (VF) haft anställning som gymnasial lärling.

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År
2

År 3

BA 18 10 10

BAHUS 7 1 1

BAHUS0L 4 8 5

BAMAL 7 3

BAMAL0L 1 1

Nationellt program Inriktning År 1 År År 3
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2

EE 23 21 19

EEDAT 1 1 2

EEDAT0L 5 8 4

EEELT 4 3 1

EEELT0L 13 9 12

Nationellt program Inriktning År 1 År
2

År 3

FT 9 5 2

FTKAR 1

FTKAR0L 2

FTPER 3 1

FTPER0L 3 5 1

Nationellt program Inriktning År 1 År
2

År 3

IN 6 3 2

INSVE 1

INSVE0A 1

INSVE0L 5 2 2

Nationellt program Inriktning År 1 År
2

År 3

VF 10 9 6

VFVVS 7 3

VFVVS0L 3 6 6

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År
2

År 3

32 29 17

IMVBA 5 1 1

IMVBA0L 1 1 1

IMVEE 1 1 3

IMVEE0L 4 1

IMVFT 2 2

IMVFT0L 3 4
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IMVIN 1 2

IMVIN0L 1

IMVVF 1 1

IMYBA 1 8

IMYBA0L 4 3

IMYFT 2 1

IMYFT0L 4 2 3

IMYIN 5 4

IMYIN0L 1 3

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020 8% 23% 54%

2020/2021 10% 22% 55%

2021/2022 9% 30% 45%

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

Läsåret 2021/2022 har Praktiska Gymnasiet Örebro haft 21 tjänster i snitt fördelat på 10,2 yrkeslärare,
5,1 GG-lärare och 1,0 resurslärare, 0,5 studiehandledare, 2,2 elevhälsa (inkl SYV), 1,0 administration
och 1,0 rektor. Under året har skolan utökat elevresurspedagog från 80% till 100%, samt omfördelat
interna resurser för att täcka upp för yrkeslärare som slutat under tidigare läsår. Till nästkommande
läsår kommer EHT-resurserna att ökas med 0,3 tjänster fördelat på 10% vardera för specialpedagog,
kurator och skolsköterska. Tre av skolans yrkeslärare har under året som gått, studerat för att bli
legitimerade yrkeslärare och en till yrkeslärare ska studera till hösten 2021.

En av skolans yrkeslärare har läst PiL med godkänt resultat. En yrkeslärare ska gå PIL under läsåret
2022/2023.  Alla medarbetare har genomfört AcadeMedias utbildning i “Tillgänglig lärmiljö”.
Yrkes-försteläraren leder utbildning i Språkutvecklande arbetssätt med fokus på yrkesspråk med
yrkeslärarna, GG-försteläraren leder fortbildning i Språk- och kunskapsutvecklande arbete med
GG-lärarna.

Under slutet av läsåret 2021-2022 anställdes en elevstödjare med fokus på att vara en synlig person i
skolans korridorer, bygga relationer med eleverna, och öka trygghetsgraden på skolan. En behörig
lärare i svenska och engelska anställdes under läsåret, då tidigare lärare valt att avsluta sin tjänst.
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Organisation och arbetsformer

Skolenheten har under läsåret haft två förstelärare, som även fungerar som arbetslagsledare i varsitt
av skolans tre arbetslag (en GG och en YRK) som tillsammans med rektor och ytterligare en
arbetslagsledare ingått i skolans ledningsgrupp vilken arbetat med strategisk och operativ
skolutveckling utifrån rådande fokusområden. Arbetslagsledarna främjar delaktighet i
beslutsprocessen samt bidrar till en samsyn för hela verksamheten och ska vara aktiv i skolans
utveckling, exempelvis marknadsföring, elevrekrytering, företagskontakter, tjänsteplanering och
budgetarbete.

Arbetslagsledaren leder arbetet i arbetslaget, efter beslut i ledningsgruppen, med huvudsakligt syfte
att öka måluppfyllelsen och utveckla undervisningen.

Skolenhetens lärare har varit indelade i tre arbetslag utifrån primär programtillhörighet. I de tre
arbetslagen har GG- och yrkeslärare givits möjlighet att diskutera pedagogiska dilemman generellt
och utveckla skolans fokusområden.
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