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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022

Läsåret 21/22 har haft närundervisning som princip. Under senare delen av hösten och vid starten av
vårterminen fick vi återigen uppleva en ökad smittspridning av covid. Elever och personal behövde
stanna hemma i högre utsträckning för att minska smittspridningen. Utmaningen har varit att
upprätthålla god undervisning för elever som tvingats stanna hemma längre perioder. Lärare har
anpassat undervisningen och gjort den tillgänglig digitalt i så hög  utsträckning som möjligt.
Pandemins påverkan och dess konsekvenser skiljer sig åt för olika individer och grupper. Elever på
vård- och omsorgsprogrammet har drabbats hårt då Södertälje kommun inte tillåtit APL för elever
under 18 år under pandemin. Det har överhuvudtaget varit svårt med APL inom vård och omsorg
under pandemin.

Den 18 mars 2020 rekommenderades gymnasieskolan att bedriva all undervisning på distans.
Rekommendationen togs bort den 15 juni 2020 men i slutet av läsåret 20/21 rekommenderades
återigen fjärr och distansundervisning för gymnasieskolan. Under våren 2021 återgick undervisningen
gradvis till närundervisning för att i slutet av vårterminen helt bedrivas i skolans lokaler. Det betyder att
de elever som examinerades våren 2022 har haft betydande delar av sin gymnasietid på distans.
Andel elever med examen 21/22 ligger på 82 % , det är två procentenheter lägre jämfört med året
innan och ytterligare några procentenheter lägre jämfört med pre-covid. Elever och skolpersonal har
tagit sig an de utmaningar som situationen medfört, men fjärr- och distansundervisning kan inte
erbjuda samma förutsättningar som undervisning på plats. Elevernas egna förutsättningar och stöd
hemifrån har påverkat möjligheterna till lärande och kunskapsutveckling.

Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna 2022 har ökat med 1,2 procentenheter
jämfört med 2021.  Det är svårt att veta varför examinationsgraden gått ner samtidigt som den
genomsnittliga betygspoängen ökat. Våren 2022 genomfördes återigen nationella prov efter två års
uppehåll vilket kan ha påverkat betygssättningen i ämnen som matematik, svenska och engelska.

8 mars 2022 tillträdde ny rektor, undertecknad, och Carin Segerström slutade. Senare delen av
vårterminen har ägnats åt att genomföra medarbetarsamtal med samtliga i personalen och att slutföra
terminen. En intern granskning av Praktiska Södertälje genomfördes 1-2 juni.

2



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

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

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

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

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

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

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

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

Lokal utvecklingsorganisation

På enhetsnivå genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika processer som
tillsammans bidrar till verksamhetens kvalitet. Exempel på sådana processer är arbetet för ökad
närvaro, undervisning, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete samt det
arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Fyra gånger om året genomför rektor och personal
analysseminarier där arbetet med att utveckla verksamheten analyseras och bildar underlag till beslut
om hur arbetet ska fortskrida. Eleverna görs delaktiga i arbetet genom att de flera gånger om året får
besvara olika enkäter om hur de ser på verksamheten. Resultaten av enkäterna diskuteras sedan av
mentorerna/i elevråd och klassråd.
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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 elever som avgått med examen har minskat med två procentenheter jämför med året innan,
anmärkningsvärt är att det är flickorna som står för nedgången i examensgrad.

Den genomsnittliga betygspoängen har ökat med 1,2 procentenheter jämfört med året innan. Det är
pojkarna som står för ökningen.
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Andelen elever med behörighet till högskola har ökat betydligt på flera av våra program, vilket är
glädjande.

Samtliga elever

Betygsfördelningen för samtliga elever på Praktiska Södertälje är förskjutet åt att det sätts betydligt
fler F är A. Det mest satta betyget är betyget E. Betygsfördelningen följer alltså inte en
normalfördelningskurva utan det sätts fler betyg i nedre delen av betygsskalan.
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Resultaten i matematik är anmärkningsvärt låga. En ändrad ämnesplan i matematik började gälla från
höstterminen 2021. Generellt kan sägas att den ändrade kursen innehåller mindre av repetition från
grundskolan och har istället ersatts av moment som tidigare funnits i högre kurser.

I motsats till matematik har resultaten för engelska vid nationella proven ökat. Det är glädjande att fler
elever lyckas få resultat i övre betygsskalan i Engelska 5.

Även provresultaten i svenska och svenska som andraspråk har stigit jämfört vid senaste nationella
provet 2019.

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

Normer och värden

46 % av skolans elever upplever att elever behandlar varandra på ett bra sätt på skolan. (Elevenkät,
januari 2022)

80 % av skolans elever känner sig trygga på skolan.(Elevenkät, januari 2022)

Flickor upplever i högre grad än pojkar att de har blivit illa behandlade på skolan. Under läsåret har
just flickor inkommit med kränkningsanmälningar som beskriver hur pojkar utsätter dem för
kommentarer när flickorna rör sig i skolans allmänna utrymmen. Det förekommer även kränkningar
mellan flickor. Program som sticker ut med hög andel elever som upplever att de blivit illa behandlade
av andra elever är program med traditionellt många flickor, exempel är vård- och omsorgsprogrammet
och hantverksprogrammet.

Tryggheten på skolan är något högre hos pojkar jämfört med flickor. Det är två program som sticker ut
med låg trygghetsfaktor, naturbruksprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Det är relativt
hög andel elever som känner sig trygga i sin egen klass. De mest otrygga zonerna är i skolans
korridorer och i klassrummet, skolgården kan också kännas otrygg.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Målet för läsåret har varit att tydliggöra undervisningen i form av att samtliga lärare lägger upp
planeringar, kursbeskrivningar, kunskapskrav mm digitalt i schoolsoft. Ett annat viktigt mål har varit att
tydliggöra examensmålen för eleverna och att skapa förståelse för betygskriterierna. Förstelärare har
haft som ansvar att skapa samsyn kring bedömningsprocesser. Målet har varit att samtliga program
ska tillämpa samma processer och bedömningsverktyg.

I den interna granskning som genomfördes på skolan 1-2 juni 2022 framkommer det att eleverna
upplever att lärarna sätter rättvisa betyg men att det skiljer mellan lärarna på vilka grunder betyg sätts.
Vid intervju med lärarna framkommer att några lärare tolkar kunskapskraven tillsammans men det
framkommer även att det inte sker någon systematisk sambedömning. Huvudmannens granskning
visar att det finns stora brister inom området betyg och bedömning vilket medför att läsårets mål inte
har uppfyllts.

I den interna granskningen uppger eleverna att det för det mesta är nöjda med undervisningen. De är
nöjda med sina lärare och tycker att de får hjälp när de behöver. De säger också att det förekommer
undervisning där de inte lär sig, det är stökigt på lektionerna och de saknas struktur och variation.
Undervisningen ska vara saklig, allsidig och bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi
behöver säkerställa att så är fallet i samtliga klassrum.

Läsåret har inte i tillräckligt hög grad möjliggjort samverkan mellan lärare när det gäller att planera och
genomföra undervisning.

Elevernas utveckling har följts upp löpande vid MUD (Måluppfyllelsedokument), en gång i månaden.
Elevhälsan medverkar och beslut fattas om insatser för elever som visar bristande måluppfyllelse. Det
finns en uppenbar risk att MUD kan bli mer av ett konstaterande av läget än ett verktyg för att följa
upp effekten av skolans undervisning. Vi har en tendens att lägga problemet hos eleven istället för att
granska vår egen verksamhet. Det görs också många välriktade insatser utifrån kartläggningar av
vilka behov som finns såväl på grupp- som individnivå.

Schemaläggningen är i stort sett ändamålsenlig men bekymmer finns för de elever som vill läsa till
behörighetsgivande kurser för högskolan. De kan ibland innebära att de får något förkortat APL vilket
naturligtvis inte är bra. Elever som behöver läsa om kurser kan också drabbas av att behöva förkorta
sin APL-dag för att medverka vid aktuell kurs. Alternativet är att erbjuda dessa kurser på obekväma
tider vilket också är riskabelt med tanke på att vi redan har problem med för hög frånvaro. Vidare
förekommer håltimmar i schemat vilket leder till att eleverna väljer att inte närvara  på de lektioner
som kommer efter håltimmen.
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Utvärdering av undervisningen

I den interna granskning som huvudmannen gjorde juni 2022 framkommer att kvaliteten på
undervisningen varierar. Det finns lärare som bedriver en strukturerad och målinriktad undervisning
men det förekommer lektioner med bristande struktur och arbetsro. I elevenkäten svarar endast 66 %
av eleverna att de är nöjda med undervisningen.

Ca 65 % av eleverna på skolan (elevenkäten, januari -22)) upplever att de får en varierad
undervisning med utmaningar. 67 % anser att de får stöd när de behöver det. Enligt skollagen har alla
elever som behöver det rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Skolans rutiner för arbete med
extra anpassningar och särskilt stöd ska vara väl kända så att eleven snabbt kan få sina behov av
stöd uppfyllda.

Det finns många elever på skolan som är i behov av mycket stöd. De har tillgång till extra
anpassningar och särskilt stöd, men rutinerna fungerar inte fullt ut. Det bekräftas också av den höga
andelen F som framgår av resultaten. Alla elever har rätt till det stöd som de behöver. Det kommer
vara ett prioriterat utvecklingsområde nästa läsår.

Endast 57 % (Elevenkät) anser sig kunna få arbetsro i skolan, en alldeles för låg siffra. Det är ett
tydligt förbättringsområde. I vilken mån eleverna ges möjlighet att påverka undervisningen varierar
också mellan lärare.

Det framgår av förra årets kvalitetsrapport att lärarna har diskuterat ämnesövergripande arbeten och
att detta har testats i undervisningen med blandade resultat.

Slutsatser

Slutsatsen är att det finns ett behov av att utveckla undervisningens kvalitet, både vad gäller struktur
och arbetssätt så att undervisningen i högre grad blir strukturerad och varierad samt utifrån samtliga
elevers behov, intressen och förutsättningar. Det finns ett behov av att organisera för samverkan
mellan lärarna vad gäller undervisningens planering och genomförande. Det finns brister i rutinerna
kring och kunskapen om inroduktionselevernas utbildning, det behöver utvecklas. Det saknas en
gemensam och fungerande strategi för att skapa studiero, detta behöver åtgärdas.

Vi kommer att arbeta systematiskt och strukturerat kommande läsår för att försäkra oss om att
undervisningens kvalitet utvecklas så att eleverna får bättre förutsättningar att nå målen.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

IMV-elever läser sina grundskolekurser på särskilda tider i schemat för att undvika kollisioner med
andra ämnen. Skolan erbjuder endast grundskolekurser i matematik, svenska och engelska. Eleverna
följer i övrigt samma studieplan och schema som sina klasskamrater.

IMY-eleverna läser som ovan men ges ett eget upplägg i studieplanen utifrån de intervjuer som görs i
samband med skolstarten och följer så långt som möjligt klasskamraternas schema. Deras resultat
följs upp på EHT två gånger per termin och i MUD varje månad.
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Utvärdering av introduktionsprogram

IM-utbildningarna följer i stora delar respektive program men stora variationer mellan IM-elever finns.
Det finns IM-elever som erbjuds ett “yrkespaket”. Syftet är att ge en snabbare väg ut på
arbetsmarknaden. Skolans SYV är ansvarig för introduktionsprogrammens utförande och uppföljning.
SYV ansvarar även för uppföljning av studieplanerna för varje enskild elev. Vid uppstarten av ett nytt
läsår introduceras eleverna i vad det innebär att gå ett introduktionsprogram och en individuell
studieplan upprättas.

Under våren har ett idogt arbete pågått med att säkerställa att studieplanerna innehåller angivelser
om utbildningens mål och längd. Detta har skett i samråd med centrala funktioner. Korrekta
gymnasieintyg har upprättats efter genomförd utbildning.

Slutsatser

Det finns brister i rutinerna kring och kunskaper om introduktionselevernas utbildning vilket behöver
förbättras. Uppföljningen av hur långt introduktionseleverna nått i förhållande till målen behöver
systematiseras och synliggöras för alla. Vi är bra på att erbjuda och organisera grundskolekurser i
matematik, engelska och svenska.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

De flesta lärare på skolan samverkar med närmaste kollega/kollegor när bedömningar ska göras och
betyg  ska sättas. Obehöriga lärare och nya lärare får stöd av kollega och rektor.

Lärare på Naturbruksprogrammet har fått handledning av rektorn i Nykvarn inom området betyg och
bedömning. (Läraren i Nykvarn är naturbrukslärare i botten.) Vi har haft “betygskonferenser” med
betygsättande lärare/legitimerad lärare och rektor för att säkerställa rättvis och rättssäker
betygssättning.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

70 % av skolans elever anser att de får fortlöpande information om hur det går för dem i aktuell kurs,
samt att läraren förklarar på ett bra sätt hur eleven kan göra för att utvecklas.

I den interna granskningen uppger  elever och lärare att det varierar i vilken mån eleverna får besök
och trepartssamtal under sin APL. Loopme som är ett digitalt verktyg för kommunikation mellan
yrkeslärare, elever och handledare används endast på några program, vilket innebär att det kan
variera i vilken mån man får in underlag från APL att grunda sin bedömning på.

Det finns variationer mellan programmen hur betygen fördelar sig. Då grupperna är relativt små anser
jag att det är svårt att dra några kvalificerade slutsatser av detta. Vissa underlag i statistiken består
endast av ett fåtal elever.
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Det råder brister inom området betyg och bedömning. Det finns ingen avsatt tid för sambedömning
och inga rutiner för hur skolan säkerställer en allsidig och likvärdig bedömning. Det finns även brister i
organisationen och rutinerna kring APL vilket medför att det kan saknas underlag för bedömning av
elevernas kunnande.

Eleverna upplever att lärarna sätter rättvisa betyg men att det skiljer mellan lärare på vilka grunder
betygen sätts. Betygsfördelningen för samtliga elever på Praktiska Södertälje är förskjutet åt att det
sätts betydligt fler F är A. Det mest satta betyget är betyget E. Betygsfördelningen följer alltså inte en
normalfördelningskurva utan det sätts fler betyg i nedre delen av betygsskalan. I den interna
granskningen framkommer att lärare tycker att det kan vara svårt att bedöma elever som är
“högpresterande” och att de skulle behöva utveckla sin kompetens inom området.

Eleverna och dess vårdnadshavare har fått en samlad bild av kunskapsutvecklingen vid ett
organiserat utvecklingssamtal. Det finns rutiner och systematik kring detta.

Analys av avvikelser mellan de nationella provbetygen och kursbetygen:

Avvikelserna mellan de nationella provbetygen och kursbetygen i Matematik 1a är mycket stora. Det
var endast 23 % av de elever som skrev  NP matematik 1a som klarade betyget E. Det är
anmärkningsvärt lågt resultat. En förklaring kan vara konstruktionen av proven. Det infördes en ny
ämnesplan i ämnet matematik inför läsåret 21/22. Det centrala innehållet i den nya ämnesplanen
överlappar i mindre utsträckning innehållet i grundskolans kursplaner. Konstruktionen av NP är förstås
anpassat till den nya ämnesplanen men undervisningen har möjligen inte helt anpassat sig till det nya.

En hög andel elever på Praktiska gymnasiet i Södertälje har inte en akademisk vana, vare sig från
hemmet eller att de utvecklat den i grundskolan. Lärare i matematik arbetar därför i mindre moment
och tränar eleverna i just de färdigheter momentet kräver. Många elever klarar sedan ett mindre prov
på det inövade momentet. Så arbetar de sig igenom kursen i matematik i små steg och testar av
kunskaperna efter varje moment. När eleverna sedan ska sitta i fyra timmar och prestera på ett NP är
det många elever som inte klarar det. Detta trots att lärarna övat eleverna på gamla NP, dock inte i
skarpt läge utan under ordinarie lektioner. De elever som klarat att prestera på E-nivå i de mindre
proven efter varje moment får ett E i betyg trots att de skrivit ett F på NP. Detta är den avgörande
förklaringen till diskrepansen mellan å ena sidan kursbetyg och å andra sidan betyget på NP.  Lärarna
gör alltså bedömningen att eleven visat kunskaper på E-nivå under hela kursens gång trots att eleven
inte förmår att visa det på NP.

I Engelska 5 förekommer en avvikelse mellan de nationella provbetygen och kursbetygen i den nedre
betygsskalan, E och D. För betygen C, B och A är avvikelserna betydligt lägre. Att fler elever får
betyget E och D i kursbetyg jämfört med provbetyg förklaras med att många elever klarar kraven för
de lägre betygen med extra anpassningar som går utöver de som kan göras vid ett NP.

I Svenska 1 är avvikelserna mellan provbetyg och kursbetyg också högst vid betygen E och D.
Diskrepansen mellan nationella prov i SVE och SVA kan förklaras med att elever har visat på
färdigheter under kursens gång men har dock inte lyckats till fullo på de nationella proven. Eleverna
har även fått komplettera, dvs försöka, komplettera genom tilläggsprov, extraprov i svenskan på grund
av ovanstående anledning. En hel del elever har inte skrivit nationella proven överhuvudtaget, där det
framförallt rör sig om många av SVE-eleverna. Berörd lärare har emellertid kompletterat under
läsårets gång. Man kan ändå inte säga att nationella proven till fullo bestämmer slutbetygen för
eleven då vi har haft dem under ett helt läsår och därmed kunnat pröva samtliga förmågor under
nästan ett års tid. Vi har även bedrivit ett intensivt och fokuserat arbete gällande extra anpassningar
för att så effektivt som möjligt kunna möta elevernas behov, då särskilt när det gäller
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neuropsykiatriska funktionsvariationer. När det kommer till läsförståelse visar det sig att många elever
har svårigheter att koncentrera sig, vilket kan komplicera läget då det rör sig om många texter som
ibland även kan innehålla en avsevärd mängd information. De har egentligen behövts delas upp, men
då det finns tidsgränser på de nationella proven kan omöjligen samtliga elever få anpassningar i form
av utökad tid.

Slutsatser

Det finns brister inom området betyg och bedömning som behöver åtgärdas. Det finns lärare som är
bedömningsskickliga men det behöver råda en betydligt jämnare nivå på skolan. Tid behöver avsättas
för kompetensutveckling inom området betyg och bedömning. Inte minst behöver betyg och
bedömning inom ramen för APL kvalitetssäkras.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolan har en elevhälsa som består av kurator (100%), skolsköterska (50%), SYV (60%),
specialpedagog(100%), speciallärare (100%) och elevcoach/trygghetsvärd (100%). Skolläkare och
skolpsykolog finns tillgängliga vid behov.  EHT har träffats organiserat två timmar varje vecka och vid
behov. EHT deltar vid MUD en gång i månaden och deltar även vid möten mellan elev,
vårdnadshavare och mentor vid behov.

Det utredande och åtgärdande arbetet tar mycket tid i anspråk då vi har en stor mängd elever i behov
av insatser för att stödja dem i deras lärande. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet finns
men är begränsat. Detta beror inte på okunskap utan snarare om de stora behov som finns gällande
utredande och åtgärdande arbete på individnivå.

Det sker samverkan mellan elevhälsans kompetenser och undervisande personal, den tenderar att
vara lite personbunden. Arbetet behöver synliggöras och systematiseras i hela organisationen.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Det finns en hög andel elever som inte når kunskapskraven i sina kurser vilket indikerar att arbetet
med extra anpassningar och särskilt stöd inte är tillräckligt. Det är svårt att bedöma om det skulle
avhjälpas av tillgång på ytterligare eller fler kompetenser inom ramen för elevhälsan. Vid intern
granskning på skolan framkommer att rutinerna för extra anpassningar inte är kända av alla lärare. De
elever som fått utredningar och åtgärdsprogram får ett bra stöd och dokumentationen är väl
genomarbetad. Fler elever skulle behöva utredas för särskilt stöd än vad som görs.

Det framkommer tydligt i förra årets kvalitetsrapport att elevhälsan prioriterat arbetet med att skapa
trygghet på skolan. Personal som arbetat på skolan en längre tid upplever en stor skillnad mot
tidigare. Jag kan som nytillträdd rektor märka att det finns ett medvetet förhållningssätt hos såväl
elever som personal kring trygghetsfrågor. 80 % av eleverna upplever att de känner sig trygga på
skolan enligt elevenkäten.
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Uppföljning och utredning av frånvaro görs men den har stora brister. Ett stort antal elever har varit
frånvarande från skolan så mycket att det inte längre kan anses att de fullföljer sin utbildning. VI har
under våren kontaktat dessa elever och flera har valt att avsluta sin utbildning.

Slutsatser

Det finns många bra ansatser i elevhälsans arbete som vi kan ta vidare och förädla. Elevhälsan
behöver tydliggöra sina roller såväl inom elevhälsan som för övrig personal. Lärarna behöver
kompetensutvecklas om elevhälsans roll och uppdrag. En plan behöver tas fram för elevhälsans
arbete och den behöver bli känd för alla. Kommunikationen och dialogen mellan elevhälsans
kompetenser och undervisande lärare måste förbättras, särskild kring de elever som får sin
undervisning i liten grupp och därmed avviker från övrig undervisningsgrupp.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Ansvaret för anskaffning av APL-platser ligger helt och hållet på yrkeslärarna. Det som  begränsat
möjligheten till besök och trepartssamtal är att yrkeslärare  behövt undervisa elever  som inte har en
APL-plats inne på skolan. De program som fått ut samtliga elever på APL har genomfört
trepartssamtal på arbetsplatsen. Vård- och omsorgsprogrammet har haft mycket svårt att få ut sina
elever på grund av pandemin. Vilka moment som läggs ut på APL styrs i stora delar av vilka moment
en elev får/kan utföra på sin APL-plats. Lärarna kompenserar sedan för de moment som saknas i
kursen genom undervisning inne på skolan. De APL-platser som används håller i regel godkänd
kvalitet och yrkeslärarna har bra kontakt med arbetsplatsen/handledaren. Det finns en tydlig koppling
mellan APL och ämnena som läses i skolan.

Innan eleverna går ut på praktiken gör en riskbedömning av APL-platsen och ev görs vissa
anpassningar .

Utvärdering av APL

Alla våra utbildningar är lärlingsutbildningar och examensgraden ligger i år på 82%. De flesta elever
är nöjda med den APL de fått och uppger att de känner sig trygga på sin APL-plats. Det finns elever
som uppger att de aldrig eller mycket sällan fått besök eller haft trepartssamtal, medan andra elever
som uppger att de får regelbundna besök av sina yrkeslärare.

Som ett stöd för kommunikationen mellan lärare, elev och handledare har Praktiska gymnasiet infört
det digitala verktyget Loopme. Med hjälp av Loopme kan eleverna få uppdrag kopplade till de moment
de genomför, vilket ska redovisas till yrkesläraren. Det går också att se närvaron på APL. I intervjuer
framkommer dock att Loopme bara delvis används på vissa program. Lärare menar att det inte
fungerar och att det är svårt att använda, att de behöver mer utbildning, och att handledarna är
ovilliga att använda verktyget.
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Slutsatser

Utifrån nuvarande organisation brister det i likvärdighet mellan programmen. På några program
kommer i princip alla elever ut på praktik och får regelbundna besök med trepartssamtal. Detta måste
vara målet för samtliga program. Enligt förra årets kvalitetsredovisning har APL varit ett fokusområde
på skolan, det måste det fortsätta att vara. Det finns goda kunskaper hos yrkeslärarna om APL/Lärling
som måste användas  mer effektivt och ändamålsenligt. APL är en central del i elevernas utbildning
så skolan måste säkerställa att eleverna får den kvalitativa praktik de har rätt till.  Rektor behöver
organisera och besluta om vilka kurser eller delar av kurser som ska APL-förläggas och säkerställa att
detta följs upp. Rektor måste också säkerställa att det finns underlag för bedömning. Rektor måste
också säkerställa att det finns lokala programråd.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Skolan inrättade en ny tjänst läsåret 20/21 som innebar studievägledning, mentorskap och
elevrekrytering. Studievägledaren ingår i EHT och är sedan mars 2022 IM-samordnare. Under våren
har vi lagt ner arbete på att får våra studieplaner och studieintyg korrekta. Vi har också skrivit ett nytt
samverkansavtal med Södertälje kommun gällande programmet yrkesintroduktion. Formerna för
samverkan mellan lärare och SYV fungerar men behöver systematiseras.

SYV har alltid “dörren öppen” och erbjuder individuell studievägledning till den som efterfrågar. SYV är
känd bland eleverna och många söker stöd och vägledning.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

SYV samverkar bra med såväl lärare som elever men arbetet behöver systematiseras för att
garantera likvärdighet på hela skolan. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar inte minst
för att vi är ett yrkesgymnasium. Yrkeslärarna är kunniga inom sin bransch och integrerar
yrkesvägledning i sin undervisning men det är osäkert om detta är likvärdigt på alla program. Jag kan
heller inte bedöma om det sker ett systematiskt arbete över hela skolan med att belysa hur kön samt
social och kulturell bakgrund påverkar elevers yrkesval.

Det generella studie- och yrkesvägledningsuppdraget behöver utvecklas på skolan så att elevernas
kunskaper och färdigheter för att kunna fatta beslut om framtida yrkesval ökar.
Arbetsmarknadskunskap, praktisk arbetslivserfarenhet, studiebesök, utbildningsinformation och andra
aktiviteter som syftar till att eleven utvecklar sin självkännedom finns inom ramen för aktiviteterna  på
skolan men är enligt min bedömning heller inte likvärdig.

Slutsatser

Särskild vikt behöver läggas vid att studie- och yrkesvägledningen integreras i den ordinarie
undervisningen samt att studie och yrkesvägledningen blir likvärdig för alla elever.
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Det är av stor vikt att vi utvecklar mottagandet och uppföljningen av eleverna på våra
introduktionsprogram. Planering och samverkan mellan elev, mentor och studievägledare är
prioriterad så att  inte helheten i elevens utbildning går förlorad.

För att eleverna ska kunna ta ställning i viktiga frågor angående deras utbildning och yrkesval
behöver fler på skolan ha ansvar i vägledningsfrågor. Alla elever behöver under sin skoltid utveckla
de kunskaper och kompetenser som krävs för att aktivt delta i samhälls- och arbetslivet.

Forskning visar att det finns starka samband mellan elevers bakgrund, prestationer i skolan och val av
utbildning. I dag betraktas allas rätt att göra oberoende framtidsinriktade val som en självklarhet,
alldeles oavsett sociala uppväxtförhållanden, kön, eventuell funktionsnedsättning och bostadsort.  Val
baseras ofta på seglivade normer och föreställning som ligger utanför skolans möjligheter att påverka.
För att öka valmöjligheterna och bryta dessa begränsningar behöver eleverna bli medvetna om, och
få verktyg att hantera, dessa faktorer.
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5. Sammanfattning och fokus framöver
Praktiska Södertälje är en skola där det finns ett stort engagemang för eleverna, som man vill ska
lyckas med sin utbildning. Eleverna uppger att de för det mesta är nöjda med undervisningen och
tycker att de får hjälp när de behöver. De säger också att det förekommer undervisning där de lär sig
mindre och där det är stökigt på lektionerna.

Undervisningen på Praktiska i Södertälje ska vara likvärdig, eleverna ska mötas av varierad och
strukturerad undervisning på alla lektioner, det är ett primärt fokusområde inför kommande läsår.

Rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd finns men behovet ä. Det innebär att arbetet med att
säkerställa ett fungerande arbete med extra anpassningar och särskilt stöd ska fortsätta att vara ett
prioriterat område.

APL är en central del i all yrkesutbildning, då denna ska bidra till att eleven utvecklar såväl
yrkeskunskaper som en yrkesidentitet. De flesta elever är nöjda med sin APL. Vi kan som skola inte
vara nöjda förrän 100 % av skolans elever har en kvalitativ APL-plats, därför är detta ett fortsatt
fokusområde kommande läsår.

Elevernas trygghet och trivsel har varit ett primärt fokus länge på Praktiska Södertälje. Framsteg görs
och en hög andel elever känner sig trygga på skolan. Det finns fortsatt en hel del att förbättra i
skolmiljön, såväl i den psykosociala som den fysiska. Inför kommande läsår ska vi organisera skolan i
mindre moduler där det finns vuxna med ansvar för en viss mängd elever. I modulen ska eleven veta
exakt till vilken vuxen hen ska vända sig i frågor som gäller trygghet och studiero. Kränkningar och
hårda ord ska inte förekomma på Södertälje Praktiska.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Södertälje 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 Södertälje

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg och anläggningsprogrammet Husbyggnad 4 7 4

Måleri 3 4 1

Barn och fritidsprogrammet Pedagogisk och socialt arbete 15 24 15

El och energiprogrammet Elteknik 12 9 8

Fordon och transportprogrammet Personbil 5 10 6

Hotell och turismprogrammet 5 3 5

Hantverksprogrammet 3 8

Naturbruksprogrammet Djurvård 7 4 3

Restaurang och livsmedelsprogrammet Kök och servering 1 3

Bageri och konditori 1

Vård och omsorgsprogrammet 10 7 12

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

IMVBA 1

IMVBA0L 3 2

IMVBF 1

IMVBF0L 3 2 1

IMVEE0L 1
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IMVFT 4

IMVFT0L 1 3 1

IMVHT0L 1 1

IMVHV 1

IMVHV0L 1 2

IMVNB0L 1 1 1

IMVRL 1

IMVRL0L 1 1 1

IMVVO 2

IMYBA0L 1 1

IMYBF 3

IMYBF0L 1 1

IMYEE0L 1

IMYFT 2

IMYFT0L 1 2 3

IMYHT 1

IMYHT0L 1

IMYHV 4

IMYHV0L 2 2

IMYNB0L 1 2

IMYRL 1

IMYRL0L 1 2

IMYVO0L 1

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2020/2021 45% 27% 52%

2021/2022 50% 27% 54%

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

Personal

Behörig Behörig Under utb Obehö Tot
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Skolverket PIL Pil/VAL rig

GG-lärare 5 0 1 2 8

Yrk-lärare 6 4 4 14

22

Rektor Rektorsutbildning

Kurator Socionom

Spec ped Behörig

SYV obehörig(fd bitr
rektor)

Under
rektorsutb

Skolskötersk
a

Behörig

Speciallärar
e

Obehörig

6 28

Vaktmästare 1

Elevcoach 1

Organisation och arbetsformer

Skolans ledning består av en rektor, till dennes hjälp finns en skoladministratör med stort ansvar för
studieplaner, schemaläggning, betygshantering, it-ansvar mm. SYV har under senare delen av läsåret
fått ansvar för IM-eleverna, IM-samordnare. Det finns tre förstelärare och en elevhälsa.

Förstelärarnas roll under läsåret har varit att introducera Loop Me samt organisera MUD.Elevhälsan
träffas regelbundet varje tisdag och arbetar främst åtgärdande då antalet elever i behov av
elevhälsans insatser är många.

Varje måndag har skolan konferenstid mellan 15-17, konferenstiden har använts för MUD,
analysseminarium, APT, planering mm.
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