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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022

Läsåret 2021 startades upp av rektor som under maj månad avslutade sin tjänst och ersattes av en
TF Rektor i väntan på rekrytering av ny rektor till enheten. TF Rektor startade upp verksamheten
hösttermin 2021. Planeringen utgick från vårterminens kvalitetsrapport och fokus var att starta igång
verksamheten utifrån föregående termins systematiska kvalitetsarbete, utvärdering och analys.
Praktiska Gymnasiets årshjul, konferensplanering(Pia-planering)  samt engagemang från
medarbetare lade grunden för skolstarten! Ny rektor tillträdde september 2021.

Under sommaren 2021 pågick rekrytering av olika funktioner som saknade bemanning: Tf rektor
ansvarade för verksamheten, och således rekrytering, fram till och med september.
Sammanfattningsvis inleddes terminen utan flera funktioner på plats; men tack vare driftiga och
ansvarstagande medarbetare med stor erfarenhet av Praktiska Gymnasiets kultur och struktur, rullade
läsåret igång.

Den 20 september startade jag mitt uppdrag som rektor och hamnade mitt i en pågående verksamhet.
De första månaderna slogs jag av vilken trygg och familjär skola Praktiska är! Genom att träffa
skolans olika program, elevhälsan, genomföra  medarbetarsamtal  och genom ett nära samarbete
med administrationen, lärde jag känna verksamheten steg för steg. Ledarplanen för året var utpekad  i
SKA-planen; vid analysseminarium 2 reviderade vi densamma och under vårterminen reviderades vår
pedagogiska planering, fortbildning samt schemat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
lärares och elevers lärande!

Via utvärderingar under året; och via vårt systematiska kvalitetsarbete; har vi kunnat stärka skolans
arbete med elevinflytande, vårt värdegrundsarbete, vårt främjande och förebyggande arbete samt
ökat kvalitén i vår tjänstefördelning och i vårt pedagogiska schema. Skolans arbete med rutiner, samt
en tanke att “det krävs en by för att uppfostra ett barn”, har gjort att vi i hög grad samarbetar
elevhälsa, pedagoger och skolledning.

Nu när vi  avslutat vårterminen 2022 är jag mycket nöjd när jag ser tillbaka på vårt gemensamma
arbete för att öka måluppfyllelsen! Vår gemensamma fortbildning, som ämnade  öka pedagogernas
gemensamma kunskaper om bedömning och betyg, har ökat likvärdigheten i bedömning på skolan.
Genom ett kollegialt lärande, som planerades av skolutvecklingsgruppen, samt genomfördes av
förstelärare, utvecklade vi en gemensam förståelse av vårt bedömnings- och betygsuppdrag - vi
avslutade terminen med 94% måluppfyllelse!

Med detta som grund, ser jag fram emot skolstart 2022 där vi tillsammans kommer fortsätta utveckla
vårt främjande och förebyggande arbete på organisationsnivå: utveckla vårt arbete med
arbetsplatsförlagt lärande samt arbeta för ökad närvaro och måluppfyllelse genom kollegial
fortbildning kring lektionsdesign och studiestragier samt fortsatt arbete med det nya betygskriterierna!

Väl mött!

Gisela Annerstedt, Rektor Praktiska Gymnasiet, Sundsvall
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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.

Praktiska Gymnasiet Sundsvall är en lärlingsskola och 50% av våra elevers utbildningstid sker ute på
en arbetsplats. Arbetet med arbetsplatsförlagt lärande är en stor del av vårt arbete med elevernas
utbildning och en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Månadsvis sker uppföljning via
dokumentation av programmens arbete med arbetsplatsförlagda lärandet för våra elever med fokus
på antal APL-platser, skolförlagda elever, arbetet med att besöka och följa upp APL-platser samt
nätverkande och anskaffning. Varannan månad träffar rektor alla program kring nuläge på
programmen, uppföljning av APL, organisationsfrågor samt ekonomifrågor. Branschråd genomförs ett
tillfälle per termin och är en del i skolans kvalitetshöjande arbete. Branschråden är en del i
kvalitetsarbetet genom att forma våra yrkesutbildningar i enlighet med vad branschen efterfrågar för
kunskaper, såväl som enligt Skolverket.

Eleverna görs delaktiga i kvalitetsarbetet genom att de får besvara olika enkäter om hur de ser på
skolverksamheten. Academedias undervisningsutvärdering genomförs för varje lärare vid ett tillfälle
under höstterminen samt ett tillfälle under vårterminen. Varje månad genomförs elevråd där alla
program är representerade: elevråden leds av elevcoach. Under mentorstid genomförs klassråd.

Undervisningsutvärderingarnas  resultat analyseras i Skolutvecklingsgruppen(förstelärare,
specialpedagog och rektor), på APT, vid MUD-samtal samt i dialog med enskild lärare samt i
elevhälsan. Resultaten följs upp på klassråd och elevråd samt tillsammans med undervisande lärare.
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Fyra gånger om året genomför rektor och personal analysseminarier där arbetet med att utveckla
verksamheten analyseras (SKA-planen); vid behov revideras, samt bildar underlag till beslut om hur
arbetet ska fortskrida. Resultaten av enkäterna diskuteras sedan av mentorerna/i elevråd och
klassråd. Förstelärarna, som under året varit tre, har arbetat tillsammans med rektor inför att
genomföra analysseminarier samt följa upp resultaten från densamma. Skolutvecklingsgruppen
träffas var tredje vecka för arbete med de uppsatta utvecklingsmålen i SKA-planen.

Vid samverkan ett tillfälle i månaden sker det systematiska arbetsmiljö arbetet i tillsammans med
skyddsombud; fackliga ombud samt rektor utifrån Samverkansavtalet.

Varje vecka träffar rektor administratörerna, skolans stab,  för frågor som rör skolans organisation
långsiktigt (till exempel schemafrågor, studieplaner, antagningsfrågor, SYV-frågor etc.) samt
kortsiktigt( till exempel pågående renoveringar, avtal etc).

Varje måndag träffas Elevhälsoteamet för att arbeta främjande och förebyggande med våra elever.
Varje månad genomförs vårt proaktiva elevuppföljning (MUD) med varje årskurs. Målet för
elevuppföljningen är att försöka hitta mönster i skolans arbete för att kunna sätta in tidiga insatser
som ska leda till ökad måluppfyllelse; med fokus på i förstahand grupp-, organisations eller
individnivå.

Varje vecka genomförs två kollegiala konferenser: dessa planeras vid terminsstart och är ett resultat
av föregående termins, eller läsårs, utvärdering och resultat. Konferensernas innehåll planeras i
Pia-planeringen, ett kalendarium som delas med all personal på Praktiska Sundsvall: drive.

För att skapa ökad delaktighet har schemafrågor diskuterats på programnivå samt via en
schemagrupp med representanter från yrkeslärare samt lärare i gymnasiegemensamma ämnen.

Arbetet med marknadsföringsinsatser, elevambassadörer, öppet hus samt gymnasiemässan har
pågått under konferenstid med hela arbetslaget men även i “marknadsföringsgruppen” bestående av
representanter från pedagoger, elevhälsa, stab och skolledning.

Elevresultatuppföljningar har skett under höstterminen samt vårterminen med pedagoger ämnesvis.
Vid dessa uppföljningar har specialpedagog samt speciallärare deltagit: fokus har varit att göra
handlingsplaner för elever som riskerar att inte nå målen. Dessa handlingsplaner har sedan följts upp
i samma ämneskonstellation efter bestämd tid.
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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 vårterminen 2022 i jämförelse med statistik från vårterminen
2021

Andel med examen totalt

Andelen elever med examen är 94%, samma resultat som föregående år. Resultatet från vår skola
ligger över rikssnittet som är 90,1 % för yrkesprogram nationellt i Sverige.

100% av våra flickor når examen såväl 2021 som 2022. 93% av våra pojkar når
examen såväl 2021 som 2022. Det finns en tydlig skillnad mellan hur väl pojkarna
lyckas med sina studier i jämförelse med flickorna eftersom det skiljer 7
procentenheter.

Andel elever som når examen har ökat under detta år på Bygg- och anläggningsprogrammet samt
Fordon- och transportprogrammet.. Andel elever som når examen under detta år jämfört med 2021
har minskat på EE-programmet, IN-programmet samt VO-programmet. Resultaten för RL-programmet
samt VF-programmet visar inga skillnader mellan 2021 och 2022.  Den största minskningen av
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examensgrad har skett på IN-programmet där examensgraden sjunkit från 100% 2021 till 78% 2022.

Sammantaget lyckas 100% av flickorna på våra program avlägga examen. Pojkars examensgrad är
lägre jämfört med flickornas på BA-programmet, EE-programmet, FT-programmet samt
VO-programmet. Ingen skillnad mellan flickor och pojkars resultat på RL- och VF-programmet.

Den största skillnaden flickor och pojkars resultat finns på VO-programmet. Resultatet på
VO-programmet 2022 påvisar att endast 50% av pojkarna på programmet avlagt examen; jämfört
med att 100% av flickorna tagit examen. 2021 var examensgraden på VO-programmet för pojkar
75%; en minskning  med 25 procentenheter.

Genomsnittlig betygspoäng avgångsbetyg
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Flickors och pojkars GBP har minskat 2022 i  jämförelse med 2021. Skillnaden mellan pojkar och
flickor finns också när det gäller GBP, genomsnittlig betygspoäng. Flickornas GBP 2022 är 13,8
jämfört med pojkarnas GBP 2022 som är 13,0. Resultaten 2021 mellan flicka och pojke påvisar att
skillnaden mellan GBP flickor/pojkar har minskat med 2 procentenheter.  Skolans GBP ligger  0,1
under rikssnitt.

Andel elever behöriga till högskola

Andelen elever med grundläggande behörighet har minskat i jämförelse med föregående år. Andelen
elever som valt att läsa högskoleförberedande var betydligt lägre för dessa avgångselever.

Andel avgångselever som fått arbete i anslutning till examen

BA 15 7 46,67%

EE 12 11 91,67%
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FT 15 11 73,33%

IN 9 7 77,78%

RL 8 6 75,00%

VF 13 10 76,92%

VO 17 14 82,35%

SUMMA 89 66 74,16%

74,16% av alla våra elever fick arbete i anslutning till examen. Procentsatsen innefattar även
IMY samt IMV elever. Några elever har ej svarat på frågan och det påverkar resultatet.

Samtliga elever
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På Byggprogrammet  har det skett en procentuell ökning av antal F hos såväl pojkar som flickor
jämfört med föregående läsår; det är även en lägre procent elever som når de högre betygsstegen
(C-A) för såväl flickor som pojkar jämfört med läsår 2021. Vid El-programmet har procentsatsen för
högre betyg(C-A) minskat för flickorna i jämförelse med läsår 2021; 2021 uppnådde 82% av flickorna
betygen C-A. 22/22 uppnådde endast 46% C-A. Av Fordonsprogrammets pojkar 2122 uppnådde 40%
C-A jämfört med 33% 2021, där har en procentuell ökning skett av antal C-A. Alla flickor uppnådde
minst E i betyg läsår 2122; en procentuell förbättring med 7% jämfört med föregående läsår.
IM-eleverna uppnådde i högre grad jämfört med föregående läsår, minst E i betyg. En procentuell
minskning av F för såväl flickor som pojkar. Där syns även en ökning av pojkar som uppnådde de
högre betygen C-A; för flickor har det skett en minskning. 11% av pojkarna på Industriprogrammet
uppnådde inte E eller högre 21/22: en procentuell ökning med 4 % jämfört med föregående läsår. På
Bageriprogrammet och VF-programmet kan man se en procentuell minskning av betygen C-A för
såväl flickor som pojkar mellan läsåren 2021/2122. Jämförelsen för Vård- och omsorgsprogrammet
visar 11% F för pojkar såväl 2021/2022; i jämförelse med flickornas resultat samma läsår 3% samt
4%.

Betyg A-C har minskat från 40% 2021 till 35% 2022. Andelen F har ökat från 5% till 6%.

Betygsfördelningen visar att 37% av flickornas betyg fördelas inom ramen för C-A. För pojkar är
denna procentsiffra 36%. Resultaten påvisar att det inte råder någon större skillnad mellan hur
betygen E-A fördelar sig mellan pojkar och flickor. Antal F är en procent högre för pojkar jämfört med
flickor 2022: denna siffra var lika mellan könen 2021(5% F).

Resultat matematik, svenska och engelska
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Resultaten för MA01 visar en minskning av antal F, från 13% 2021 till 9% 2022. Resultaten visar även

en minskning av antal elever som uppnår betygen C-A; från 23% 2021 till endast 4% 2022: en stor

minskning. De resultat som sticker ut är den kraftiga ökningen av antal F i Ma02: en ökning med 24

procentenheter.

Resultaten för flickor har förbättrats avsevärt i Matematik 1: från 20% F 2021 till 3% F 2022. Antal F

för pojkar har ökat med en procentenhet från 2021 till 2022.

Resultaten för Ma2 påvisar en ökning av antalet F för flickor från 0% 2021 till 30% 2022. För pojkar

har antalet F ökat från 25% 2021 till 46% 2022.

Betygsfördelningen i SVA visar en tydlig förbättring i pojkars resultat 2022: en förbättring med 49

procentenheter i jämförelse med 2021.  Flickors resultat har förbättrats 2 procentenheter från 2021 till

2022. Resultatet för SVA02 visar en ökning med 14 procentenheter för F 2022 jämfört med 2021 för

flickor: pojkarna når alla E. I SVA03 når alla elever  betygsstegen för  E - A.

Resultaten för SVE01 visar en ökning av F för pojkar med 4 procentenheter jämfört med 2021.

Resultaten för SVE02 visar en ökning i antal F för flickor med 3 procentenheter jämfört med 2021: för

pojkar ökar antal F från 0% 2021 till 17% 2022. I SVE03 uppnår alla flickor betygen E-A: av pojkarna

finns en ökning av antal F med 6 procentenheter från 2021.

Andel elever som uppnår betygsstegen för C-A har sammantaget minskat från föregående år i SVE

och SVA . En skillnad finns i SVA02 där pojkarna nu i högre grad uppnått C-A jämfört med föregående

år.
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I EN5 når fler elever betygen E-A i år jämfört med föregående år: antalet F har minskat för både flickor

och pojkar. Resultaten för EN6  visar en kraftig ökning av F för pojkar (14 procentenheter) samt en

ökning med 3 procentenheter för flickor från 2021 till 2022.

Resultat nationella prov

Resultaten visar en ökning av antal F på NP i Matematik från VT19 till VT22.

12



Antalet F har ökat  på VF och VO från VT19 till VT22. En ökning med 44 procentenheter på VF: en
ökning med 42 procentenheter på VO. FT har ökat antal elever som når betygsstegen E-A och alla
elever på RL uppnådde målen för minst E.

Vi har förbättrat våra NP resultat med 7 procentenheter från VT19 till 2022.
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Resultaten för NP i Sve1 visar en minskning av antal elever som uppnått C-A: och en ökning av antal

F från VT19 till 2022 med 7 procentenheter.  Resultaten för SVA påvisar även dessa en minskning av

antal elever som uppnått C-A: och en kraftig ökning av antal F. Ökningen är 60 procentenheter från

VT19 till VT2022.

Program-jämförelsen påvisar att resultatet för FT sticker ut: 0% av eleverna uppnådde betygsstegen

E-A (44% av eleverna genomförde provet, övriga 56% var frånvarande vid tillfället).

Betygsfördelning IM-program

14



Vid läsårets slut kan vi konstatera att utifrån skolans fokusområden som har varit att öka motivationen,
höja närvaron samt höja examensgraden har vårt arbete med IM visat goda resultat genom högre
närvaro, höjd motivation hos eleverna samt en lite högre måluppfyllelse för IMY-eleverna(minskat antal
F med 3 procentenheter jämfört med VT-19). Antal F har ökat med 4 procentenheter för IMV-eleverna
under samma period, något vi behöver fundera kring varför det skett en skillnad mellan dessa
inriktningar.  Vi ser ett fortsatt behov att handleda och samarbeta med lärare som undervisar
IM-elever.

Normer och värden

Jag känner mig trygg i skolan (elevenkät vt 22)

Jag tycker att eleverna på vår skola behandlar varandra på ett bra sätt (elevenkät vt 22)
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92% av våra elever upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt.Vid analys av
klassnivå har VVS-, Industri-, RL- och VO- programmets elevers upplevelse förbättrats från HT20 till
HT21. På klassnivå är det tydligt attr BA- och FT-programmets resultat visar högst andel av eleverna
som upplevt sig illa behandlad av andra elever på  skolan.På  FT-programmet har 12% av eleverna
svarat att de det senaste året blivit illa behandlade av elever på skolan(jämfört med 0% HT20).

92 % av våra elever känner sig trygg på vår skola (HT21) enligt LoV-enkäten.Resultaten skiljer en
procentenhet mellan kille och tjej - 94% av killarna upplever sig trygga i jämförelse med 93% av
tjejerna. Resultatet har förbättrats för tjejerna med 5 procentenheter sedan HT-20. Vårt
trygghetsarbete har gett resultat i form av tryggare elever och vi strävar såklart mot 100% trygga
elever!

Vid analys på klassnivå sticker BA-programmet ut genom att 12% av eleverna inte upplevde sig
trygga i sin klass(HT21) i jämförelse med 9%(HT20).

Genom att arbeta med att tydliggöra rutinerna för all personal kan personalen i sin tur vara trygga i
vilka rutiner som gäller: det skapar tryggare elever. Vi har påbörjat ett arbete med att tydliggöra
mentors uppdrag för att så tidigt som möjligt bygga relationer till elever och uppmärksamma elever
som t.ex. har hög frånvaro eller inte trivs.Under mentorstiden arbetar hela skolan med gemensamma
fokusområden såsom till exempel skolans värdegrund. Skolsköterskan har hälsosamtal med alla i
årskurs 1. På skolan har vi även en elevcoach som finns tillgänglig för samtal med elever.
Elevhälsans arbete ska i förstahand vara främjande och förebyggande.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Höstterminen 2021 leddes vid uppstarten av TF Rektor och nuvarande Rektor startade sitt uppdrag
20 september. Från starten började Rektor under höstterminen genomföra programmöten där det
tidigt uppmärksammades  att tjänstefördelningen behövde tydliggöras i lärarnas tjänster samt i
schemaläggningen: först och främst för att garantera elevernas undervisningstid men även för att
skapa tydliga läraruppdrag samt säkerställa en hög kvalitet på undervisningens innehåll. I samarbete
med schemaläggare och undervisande lärare skapades en tydlig struktur för varje lärare kring till
exempel APL-tid, undervisningstid, kursansvar, planeringstid enskild och programgemensam. I starten
av vårterminen 2022 var alla tjänster tydliggjorda samt tid fanns på schemat för lektioner, elever som
av olika anledningar inte har APL-plats samt för mentorskap. Det har skapat en grund att stå på för att
sedan kunna arbeta tillsammans med att utveckla innehållet i kurserna.

Vid analys i Skolutvecklingsgruppen (Rektor, förstelärare och specialpedagog), på APT samt i
Elevhälsoteamet kom vi gemensamt fram till att vi behövde ändra i fokus i vår SKA-plan för läsåret
utifrån de tendenser vi kunde skönja i UU.  Undervisningsutvärderingen HT21 påvisade att 43% av
våra elever upplevde att lärarna inte informerat om hur bedömningar görs i kursen samt hur det går
för eleven i kursen. Resultaten på dessa frågor hade minskat tydligt från vårterminen 20. Frågan om
att synliggöra bedömning och betygsättning via Schoolsoft hade tidigare uppmärksammats vid
höstens utvecklingssamtal där kollegiet upplevde en svårighet som mentor att följa elevens
kunskapsutveckling och måluppfyllelse i andra lärares kurser och ämnen.

Elevernas undervisningen följs upp via en Undervisningsutvärdering undet höstterminen för
respektive lärare, som sedan följs upp under vårterminen. Varje lärare analyserar de egna resultaten;
skolnivån analyseras i Skolutvecklingsgrupp, Elevhälsa samt i hela arbetslaget. Handlingsplaner görs
i dialog rektor/arbetslag samt rektor/enskild lärare: elevhälsans arbete tar fokus på skolans
gemensamma utvecklingsmål. Undervisningen utvärderas även via klassråd/elevråd, via
lektionsbesök(rektor) samt via elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. När eleverna
riskerar att inte uppnå målen kopplas elevhälsa in samt handlingsplaner görs i samråd med enskild
lärare, program eller gemensamt med alla undervisande lärare i ämnet. Via MUD följs varje elevs
resultat upp ett tillfälle i månaden gemensamt: därefter ansvarar respektive lärare för anpassningar
och uppföljningar av dessa: i sista steget kan särskilt stöd sättas in efter dialog med rektor/EHT.
Specialpedagog och speciallärare arbetar både på individ- och gruppnivå.

Elever på introduktionsprogram

Skolans fokusområden har under läsåret varit att öka motivationen, höja närvaron samt höja
examensgraden. På skolan finns introduktionsprogrammen Programinriktat val (IMV) och Individuellt
alternativ (IMA) samt  Yrkesintroduktion (IMY). Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY)
har läst sina programgemensamma ämnen med respektive program. De gymnasiegemensamma
ämnena och grundskoleämnena har IM-eleverna i årskurs 1 läst i olika gruppkonstellationer
innehållande enbart IM-elever. Vi har haft 2 lärare undervisande per ämne. Uppdelningen har sett lite
olika ut i Ma, Sv/Sva och Eng. Individuellt alternativ (IMA) har haft individuella upplägg. Alla IM-elever i
årskurs 1 har dessutom haft två extra positioner på sitt schema som varit knutna till specialpedagog,
speciallärare samt undervisande lärare. Speciallärare samt specialpedagog har arbetat med att
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handleda och samarbeta med lärare som undervisar dessa elever.

På Yrkesintroduktion (IMY) har fokus varit på att antingen bli behörig till nationellt program eller att bli
anställningsbar. På programinriktat val (IMV) är fokus att bli behörig till nationellt program medan
Individuellt alternativ (IMA) har individuella mål.

Vid uppstart har IM-eleverna i årskurs 1 individuella målsamtal med IM-samordnare där elevens mål
med utbildningen samt studieplanen gås igenom. Alla elever på IM har en individuell studieplan som
kan se olika ut beroende på elevens mål, förutsättningar samt resultat från grundskolan.
Studieplanerna följs löpande upp tillsammans med eleven för att säkerställa att de når målen.

Skolutvecklingsgruppen valde efter resultaten från UU HT21 att rikta in oss på att planera in  kollegial
fortbildning med fokus på “Bedömning och betyg” med start under vårterminen 2022. Förstelärare
ansvarade för kursens upplägg med utgångspunkt från Skolverkets kurser kring “Betyg och
bedömning” och rektor organiserade via Pia-planeringen för när fortbildningsinsatserna kunde
planeras in. Fortbildningen har därmed pågått under hela vårterminen 2022 med hela kollegiet i form
av föreläsningar, workshops och egna “uppgifter”. Alla lärare har nu kunskap om bedömning och
betygssättning. Målet för nästa termin är att alla lärare ska använda sig av matriser i Schoolsoft samt
regelbundna samtal med eleverna kring deras individuella kunskapsutveckling och måluppfyllelse.
Resultaten från UUVTVT22 visar att eleverna upplever att vi i högre grad tyddligör vad som bedöms,
när och hur, samt var eleverna kan se sin egen kunskapsutveckling.

Värdegrundsarbetet pågår kontinuerligt i alla forum. Skolans värdegrund sambandsmarkeras på
MUD, i EHT, på APT, på konferenstid, vid kollegial fortbildning , i elevråd och i skolans korridorer.
Rektor följer upp händelser där värdegrunden blivit åsidosatt. Genom elevhälsans arbete med
värdegrundsfrågor under mentorstid säkerställs att elever och personal får en gemensam uppfattning
om skolans uppdrag och värdegrund. Under vårterminen har läraruppdraget och skolans uppdrag
uppmärksammats , och förts dialog kring, individuellt på medarbetarsamtal men även vid tidigare
nämnda forum. Genom att tydliggöra rutiner och framgångsfaktorer  för till exempel mentorskap,
närvaroarbetet, likabehandling, undervisning och läraruppdraget under höstterminen kommer vi bygga
in än mer gemensam kultur för ett gott bemötande och en god värdegrund hos alla på skolan.

Utvärdering av undervisningen

Sammantaget påvisar resultaten av nationella proven 2022 att vi förbättrat våra resultat i engelska
jämfört med VT19! Tyvärr har vi ett lägre resultat i matematik och svenska i jämförelse med VT-19. Vi
kan även se av resultaten att elevernas närvarograd är lägre 2022 på nationella proven jämfört med
tidigare. Ett resultat som sticker ut i analysen är Fordonsprogrammets resultat på NP i svenska: varför
uppnådde inte en elev kunskapskraven för E och varför var 56% av eleverna frånvarande. Vi behöver
gå tillbaka till vår verksamhet och  frågan: hur förbereder vi våra elever för NP?

Rent generellt ligger slutbetygen och betygen på nationella proven mycket närmare varandra i år
jämfört med 2019.  Vi uppmärksammar att Diagrammet över SVA1 är missvisande för att så få har
läst kursen i år i jämförelse med 2019.

Vi behöver följa upp såväl GBP samt resultaten på NP: vilka faktorer har påverkat resultaten? Vad
påvisar våra utvärderingar med eleverna? Vilka framgångsfaktorer kan vi se utifrån gjorda
utvärderingar och handlingsplaner? Vad har skett i engelskan som kan appliceras på matematik och
svenska?
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Som tidigare skrevs ligger generellt slutbetygen och betygen på nationella proven mycket närmare
varandra i år jämfört med 2019.

De framgångsfaktorer vi kan se i vår undervisning i gymnasiegemensamma ämnen under året är att vi
byggt goda relationer med eleverna som närvarar i undervisningen. Är eleverna på plats upplever vi
att de lyckas nå målen. Vi har arbetat med prestigelösa lektioner: man får, och törs, misslyckas eller
göra fel. En grund till bra lektioner är att ha gemensamma regler. I samarbete med elevhälsan
försöker vi göra anpassningar på gruppnivå och att försöka variera arbetsuppgifterna för att öka
motivationen. Lektioner som är förberedda och välplanerade är en framgångsfaktor.

Framgångsfaktorer i undervisningen på programmen är förberedda lektioner. Eleverna ser fram emot
yrkeslektionerna och vi upplever att vi skapar goda relationer med eleverna. Arbetet med APL-platser
och att hitta rätt plats till varje elev är utmanande men vi ser att motivationen hos eleverna ökar när de
får komma ut på en APL-plats och lära sig yrket direkt i branschen. Vi ser att våra elever i årskurs 1
gärna vill starta direkt i verkstaden och en framgångsfaktor är att vi har mycket tid tillsammans med
eleverna att lära sig yrket. Vi har ändamålsenliga lokaler och vi har även arbetat med projekt i
samarbete med en idrottsförening i Sundsvall. Där har VVS-programmet och Elprogrammet kunnat
förlägga delar av sin undervisning för elever i årskurs 2 och 3  - det har varit en framgångsfaktor då
lärandet knyts direkt till ett reellt uppdrag.

På vår skola arbetar även studiehandledare som finns som extra stöd för elever med annat
modersmål än svenska. En framgångsfaktor är att studiehandledare arbetar som extra resurs i
matematikundervisning , i idrottsundervisningen samt som resurs på El-programmet. Vi kan se att
studiehandledare kan öka elevernas förståelse och lärande genom att arbeta extra  med begrepp och
förståelse av  akademiska begrepp och facktermer. Vi bygger även extra trygghet i klassrummet. Att
ha studiehandledare som arbetar på skolan ökar måluppfyllelsen hos alla elever, eftersom det blir en
till vuxen i klassrummet att arbeta tillsammans med. Det finns många elever som har inte har en plan
för sina studier, eller motivation. Studiehandledare arbetar även med elevers motivation.  Vi kan se att
studiehandledare blir  förebilder och visar att det finns möjlighet för alla elever att nå sina mål.

De utvecklingsområden vi kan se är att i vissa kurser kommer vi  att arbeta mer utifrån lärobok för att
se om vi kan nå eleverna på ett bättre sätt och göra en gemensam planering för kurserna. Innehållet i
de kurser som har NP behöver anpassa innehållet i undervisningen för att ge eleverna förutsättningar
till att klara dessa prov. Vi kan behöva arbeta mer individanpassat för att skapa mer tid för respektive
elev med uppgifter. Vi behöver fortsätta arbeta med att variera undervisningen och arbetssätt genom
fler metoder till exempel studiebesök, samarbeten med mera.Närvaron behöver öka hos eleverna och
det behöver finnas en samsyn hos personalen om att hålla på de regler som är bestämda. Vi kan
även se att vi behöver fler möten för samplanering under konferenstid för att fortsätta arbeta med
samplanering, sambedömning - kollegialt lärande. Vårt uppdrag i skolan, oavsett om vi är
yrkeslärare(programgemensamma ämnen)  eller gymnasiegemensamma ämneslärare, är att vi
arbetar mot samma mål med eleverna och har alla samma ansvar gentemot eleverna. Såväl PG som
GG-lärare önskar arbeta mer med infärgning och samarbete mellan program och ämnen. Det tror vi är
en framgångsfaktor att arbeta vidare med! Vi vill fortsätta arbeta mot ett schema som gynnar elevers
lärande - det sker i samråd med rektor och schemaläggare.

Bristande kunskaper i läsförståelse ledde till svårigheter i problemlösning samt
resonemangsförmågan på nationella provet i matematik såväl som på nationella provet i svenska. Vi
kan se att det är ett gemensamt utvecklingsområde för flera ämnen i undervisningen: att fortsätta
arbeta med läsförståelse.

Vårt arbete med det arbetsplatsförlagda lärandet behöver vi fortsätta arbeta med för att i än högre
grad kvalitetssäkra APL via uppföljning, närvaro med mera.

Vårt systematiska kvalitetsarbete påvisar även att vi i högre grad behöver arbeta med elevinflytande
via klassråd, elevråd samt via kontinuerliga utvärderingar av undervisningen.
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Sammanfattande analys

Analysen av resultaten på skolnivå visar att vi lyckas nå examen för 94% av våra elever - ett positivt
resultat i jämförelse med yrkesprogram nationellt. Resultaten för flickor/pojkar påvisar att vi behöver
rikta blicken mot våra pojkars resultat då dessa ej når examensgrad i lika hög grad som flickorna. Det
finns skillnader programvis som vi behöver analysera och därefter arbeta främjande för att även
pojkars examensgrad ska öka till 100%.

Det har skett en tydlig minskning i examensgraden för vissa program och detta behöver vi följa upp,
utvärdera och arbeta främjande för att under nästa läsår öka examensgraden. Vissa program uppnår
100% examensgrad för både flickor och pojkar: dessa resultat behöver även de följas upp för att söka
hitta framgångsfaktorer att applicera på skolnivå.

Sammanfattningsvis tyder resultaten på att vi har ett utvecklingsområde att öka examensgraden för
pojkar. Vi behöver samarbeta mer på våra program kring framgångsfaktorer och arbeta för att öka
examensgraden för pojkar. Avslutningsvis visar resultaten att vi är 3 procentenheter bättre, i
jämförelse med nationella resultat för yrkesprogram, att leda våra elever fram till examen!

De resultat som LoV-enkäten vi på skolan behöver arbeta mer med är att synliggöra för eleverna vad
skolan gör för att ingen ska bli illa behandlad. Vi behöver arbeta mer med att göra eleverna delaktiga i
arbetet med skolans ordningsregler och även fortsätta arbeta med dessa för att de ska bli “levande
dokument” och rutinerna kända för såväl elever och personal. Vi behöver tydliggöra för eleverna vem
de kan vända sig till om de upplever sig illa behandlade eller känner till att någon annan blivit illa
behandlade. Vi behöver gemensamt känna till och föra dialog kring “Planen mot kränkande
behandling” samt ge eleverna möjlighet till inflytande på ordningsreglernas innehåll via klassråd,
elevråd samt i det dagliga arbetet på skolan. I varje klassrum ska ordningsreglerna finnas uppsatta på
vägg och all personal har ett gemensamt ansvar att följa och arbeta med dessa tillsammans med
eleverna.

Samverkan och samlanering mellan GG-lärare behöver utvecklas under nästa år då det under denna
vårtermin varit schematekniskt svårt att hitta gemensam planeringstid. Det gemensamma samtalet
har skett vid MUD-konferenserna, den kollegiala fortbildningstiden samt vid APT men framgent
kommer tid avsättas i schemat varannan vecka för samarbete. Samverkan och samplanering har för
yrkeslärare skett på programträffar där fokus varit på planering av kurser, säkerhetsutbildningar och
APL. Under höstterminen kommer alla lärare skapa termins- och veckoplaneringar i samarbete med
sitt program samt med sina GG-lärarkollegor.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

På skolan finns introduktionsprogrammen Programinriktat val (IMV) och Individuellt alternativ (IMA)
samt  Yrkesintroduktion (IMY). Programinriktat val (IMV) och Yrkesintroduktion (IMY) har läst sina
programgemensamma ämnen med respektive program. De gymnasiegemensamma ämnena och
grundskoleämnena har IM-eleverna i årskurs 1 läst i olika gruppkonstellationer innehållande enbart
IM-elever. Vi har haft 2 lärare undervisande per ämne. Uppdelningen har sett lite olika ut i Ma, Sv/Sva
och Eng. Individuellt alternativ (IMA) har haft individuella upplägg. Alla IM-elever i årskurs 1 har
dessutom haft två extra positioner på sitt schema som varit knutna till specialpedagog, speciallärare
samt undervisande lärare. Speciallärare samt specialpedagog har arbetat med att handleda och
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samarbeta med lärare som undervisar dessa elever. På Yrkesintroduktion (IMY) har fokus varit på att
antingen bli behörig till nationellt program eller att bli anställningsbar. På programinriktat val (IMV) är
fokus att bli behörig till nationellt program medan Individuellt alternativ (IMA) har individuella mål.

Vid uppstart har IM-eleverna i årskurs 1 individuella målsamtal med IM-samordnare där elevens mål
med utbildningen samt studieplanen gås igenom. Alla elever på IM har en individuell studieplan som
kan se olika ut beroende på elevens mål, förutsättningar samt resultat från grundskolan.
Studieplanerna följs löpande upp tillsammans med eleven för att säkerställa att de når målen.

Utvärdering av introduktionsprogram

Vid läsårsslut utfärdades 32 gymnasieintyg för IM fördelade likt tabellen ovan. På skolan har vi i år
haft störst andel IMV-elever i åk 3. Fler IM-elever uppnådde i högre grad jämfört med föregående
läsår, minst E i betyg. En procentuell minskning av F för såväl flickor som pojkar. Där syns även en
ökning av pojkar som uppnådde de högre betygen C-A; för flickor har det skett en minskning.

Slutsatser

Utifrån resultaten på IM-programmet kommer vi fortsätta vårt framgångsrika arbete med att inkludera
eleverna direkt i sitt valda program: en framgångsfaktor för måluppfyllelsen är att IM-eleverna
upplever sig som en elev på programmet. Våra IM-ansvariga har tagit stort ansvar i uppföljning av
studieplaner samt i dialogen med enskild elev och program: det är en framgångsfaktor för såväl
måluppfyllelse samt elevens närvaro. Delar av året har vi haft tre undervisande pedagoger riktade mot
undervisning i matematik för IM elever; varav specialpedagog varit en av dessa. Det är en
framgångsfaktor då vi kunnat individanpassa undervisningen i hög utsträckning. Många IM-elever har
därmed uppnått E i matematik grund och därmed kunnat fortsätta på Matematik 1. I undervisning i
svenska/engelska  grund har det funnits två pedagoger mot gruppen: varav specialläraren varit en av
dessa.

Vi genomför alltid IMY-samtal med nya 1-or där de intervjuas och vi skriver upp mål för läsåret samt
bestämmer hur deras studieplan ska se ut. Kontinuerligt samarbete med resp. mentor under läsåret
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samt inför utvecklingssamtalet. Avcheckning med eleverna med jämna mellanrum. Detta är ett
framgångsrikt upplägg för att öka närvaro och måluppfyllelse.

Vi har påbörjat arbetet med IM-samordnare som  huvudansvarig över studieplanerna och schemat;
det ser vi är en framgångsfaktor att fortsätta organisera kring och utveckla.

Specialpedagog och speciallärare arbetar nära mentorer samt IM-samordnare kring IM-elever. De kan
även delta i utvecklingssamtalen: något som skapar trygghet för elever och gör att det finns en
funktion med på samtalet som har god kännedom kring elevens studieplan och respektive mål med
gymnasieutbildningen.

Vår analys visar  att det ställer höga krav på planering för lärare att ha både Sv grund och Sv1 i
samma grupp. Där visar vår analys att vi behöver arbeta mer med stöd till lärare kring undervisningen
för grupper med elever som har olika förkunskaper och mål med sin utbildning. Vi tror att vi behöver
göra ett upplägg som för matematiken på svenskan  inför höstterminen med flerlärarsystem  för att nå
högre måluppfyllelse. Vår övertygelse är att vi verkligen ska satsa resurser på IM-eleverna så de blir
nationella så snabbt som möjligt.

Ansvariga för IM-inriktningarna är IM-samordnare tillsammans med specialpedagog och speciallärare.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Alla pedagoger har genomfört kollegial fortbildning inom Bedömning- och betyg under vårterminen.
Detta har skett inom ramen för vår konferenstid och under ledning av förstelärare. Detta har skapat en
likvärdighet i förståelsen och kunskaperna kring bedömning och betyg. Betygsutvärdering har
genomförts vid två tillfällen under året och har därefter följts upp ämnes- och programvis av rektor.
Specialpedagog och speciallärare har deltagit i uppföljningen med fokus på svenska, engelska och
matematik samt haft en aktiv roll i uppföljningen av uppsatta handlingsplaner i syfte att öka elevernas
måluppfyllelse. Handlingsplanerna har varit ett effektivt verktyg för att hitta framgångsfaktorer såväl
som utvecklingsområden för vår undervisning. Uppföljningen av bedömning och betyg på APL har
följts upp via programmöten men även under fortbildningen. Alla lärare har haft möjlighet till
sambedömning av nationella prov och vi behöver även organisera för fler tillfällen för lärare att
sambedöma under höstterminen.

Arbetet i klassrummen har bestått av varierad undervisning. I undervisningen så har vi lärare
genomfört muntliga diskussioner med eleverna, arbetat i mindre grupper, läsförståelser på olika nivåer
och lärarna har även anpassat undervisningen för elever vid behov. Likvärdighet kommer fram i
genomförandet av de nationella proven där man får en indikation på hur väl lärarnas bedömningar av
eleverna stämmer överens med Skolverkets bedömning. Sambedömningen har fungerat väl inom
matematik, engelska och svenska. I NO ämnena och SO ämnena är lärarna själva och har på det
viset ingen att sambedöma med, men däremot så har de centrala kollegiala mötena varit positiva då
de har kunnat diskutera med andra lärare som undervisar i samma ämnen. I matematik så sker en
bra sambedömning då de är flera lärare och att dessutom en specialpedagog är inriktad mot
matematik. Även i svenskan och engelskan så finns det flera lärare som har möjlighet att samarbeta
och sambedöma.

Samtliga kurser förbereder eleverna för APL och eleverna blir informerade om hur kurserna hänger
ihop teoretiskt och praktiskt. Eleverna blir inför varje kurs också informerade om vad som kommer att
krävas av dem för att nå ett godkänt betyg, och på vilka grunder som detta betyg sedan sammanställs
och sätts. Under APL sker bedömning i ett trepartssamtal med lärare, elev och handledare, och utgår
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ifrån det bedömningsstöd som är kopplat till kursen. Den sammanställda informationen från APL vägs
också in i det slutgiltiga kursbetyget. Sedan tre år tillbaka använder yrkeslärarna också en app för
dokumentation och kommunikation kring APL, LoopMe. Appen är ett verktyg där eleverna dagligen
kan visa sina kunskaper från APL genom att de skickar in bilder och texter. På detta sätt får lärarna en
bra överblick över elevens kunskapsområden och utveckling. Eleven kan göra reflektioner över sitt
lärande, och få en snabb feedback för sitt arbete.

Vi har under läsåret haft bedömning och betyg som fokusområde och har arbetat kollegialt
tillsammans för att förbättra våra kunskaper kring styrdokumenten och kommunicera vår bedömning
tydligare till eleverna så att de vet vad det är som kommer att bedömas. Under kursernas gång får
eleverna regelbundet återkoppling hur de ligger till betygsmässigt. De får också feedback på vad som
krävs för att få ett högre betyg. Samma information går ut till elever och vårdnadshavare under
utvecklingssamtal som erbjuds en gång under både höst- och vårtermin.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

I undervisningsutvärderingen som genomfördes under HT-21 så framkommer det att 57% av eleverna
vet vad som krävs av dem för att nå de olika betygsstegen. 2022 vårterminens
undervisningsutvärdering visar att lärarna har blivit bättre på att informera eleverna om hur
bedömningar görs och hur betygen sätts, 61%. Det som är intressant är att resultaten från föregående
år (2020) visar på att höstterminens resultat 59% jämte vårterminens resultat 61% visar att
höstterminernas resultat är lägre än när man kommer till vårterminerna. Vår analys av detta är att
under höstterminerna så genomförs undervisningsutvärderingarna tidigt och eleverna har inte kunnat
bedömas på grund av sena inlämningar från eleverna.

När det kommer till huruvida lärarna ger bra hjälp i arbetet så har eleverna under höstterminen svarat
att 72% anser det, medan under vårterminen så svarar 77% att lärarna ger bra hjälp. De stora
elevgrupperna gör att detta arbete försvåras även om siffrorna visar en förbättring så är detta ett
arbete som blir svårt att genomföra i de större elevgrupperna. I alla elevgrupper så finns det många
utmaningar med elevernas olika problematik där extra insatser hade behövts. Samarbetet mellan
lärare och specialpedagog och speciallärare behöver förbättras så att de elever som har problematik
får den hjälp de har rätt till tidigare i kurserna.

Vi har haft ett stort utvecklingsarbete med Schoolsofts bedömningssystem för att förbättra vår
kommunikation med fortlöpande information till elever och vårdnadshavare, detta kommuniceras
också vid organiserad utvecklingssamtal. Eleverna har fått uppvisa sina kunskaper vid flera olika
tillfällen inom de olika kunskapsområdena som krävs för de olika kurserna som de har deltagit i.
Anpassningar har genomförts för de elever som har haft ett behov av detta genom att uppgifter har
omformulerats eller att genomförandet har ändrats från skriftligt till muntligt osv. Bedömningarna av
elevernas kunskaper sker både formativt och summativt.

När det kommer till att vi gör likvärdiga bedömningar så arbetar vi tillsammans och sambedömning
sker i hög grad för att säkerställa kvaliteten på betyget, men också där obehöriga lärare tillsammans
med en behörig lärare gör bedömningen. När det slutgiltiga betyget sätts går obehörig lärare och
behörig lärare igenom det betygsgrundande materialet och sammanställer det till ett samlat betyg i
kursen.

Vi använder de bedömningsstöd som finns, styrdokumenten, de centrala innehållen som också talar
om vad som ska finnas med i vår undervisning så att alla delar berörs och kan bedömas flera gånger
under kursernas gång. De nationella proven används som stöd när det kommer till betygsättning där
även elevernas underlag från kursens gång tas i beaktande.
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Slutsatser

Vi kommer att fortsätta den påbörjade processen att sambedöma, bedöma och betygsätta så att det
blir likvärdigt. Detta ska vi göra genom att skapa en samsyn och fortsätta arbetet i den gemensamma
plattformen för bedömning. Betyg ska inte vara beroende av enskild lärare, det ska vara hela skolans
angelägenhet och ansvar. Under nästa läsår kommer vi fortsätta att utveckla
bedömningskompetensen och betygsättning med elever i större grad. Vi kommer också att stärka
kommunikationen mellan lärare, elever och vårdnadshavare när det kommer till hur eleverna ligger till
i kurserna. Arbetet med LoopMe kommer att fortsätta att utvecklas då man anser att det är en bra
hjälp när det kommer till bedömning av eleverna då de är ute på APL. Förhoppningen är att LoopMe
och Schoolsoft ska kunna kommunicera med varandra.

Ett önskemål är att det skapas fler tillfällen för kollegiala möten för de lärare som är ensamma i
undervisningen på en enhet, detta för att man ska kunna göra gemensamma bedömningar i kurserna.

Stödfunktioner för anpassningar mot elever skulle behöva utvecklas och förbättras. Samarbetet
mellan lärare, specialpedagog och speciallärare behöver förbättras så att arbetet gentemot de elever
med problematik får hjälp tidigare, både enskilt och i klassrummet. Genom ett bättre samarbete
mellan dessa aktörer så kan vi öka måluppfyllelsen bland våra elever.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolans elevhälsoteam består av speciallärare 100%, specialpedagog 100%, skolsköterska 60%,
skolkurator 60%, elevcoach, rektor, skolläkare och skolpsykolog samt SYV på nätet samt att
elevcoach har stöttat på plats. Specialpedagog undervisar också i matematik. Vi började höstterminen
utan skolsköterska för att under slutet av september ha en en skolsköterska på plats 60%.
Skolsköterskan var ny i yrket och endast på plats 3 månader varav nyrekrytering startade.  En
vikarierande skolsköterska tog ansvar över skolhälsovården under 2 månader till dess vår nuvarande
skolsköterska kommit på plats i april. Vår nuvarande skolsköterska har arbetat som skolsköterska
under många år och har stor erfarenhet. Då skolsköterskans uppgift varit eftersatt så har vår
nuvarande skolsköterska arbetat 90% under våren.

Skolläkare och skolpsykolog är närvarande vid några EHT möten under året samt finns som stöd i
särskilt svåra frågor eller vid behov. Vi har konsulterat skolläkare och skolpsykolog vid ett par tillfällen
under läsåret. Skolkurator samt skolsköterska för en dialog med skolpsykolog och skolläkare vid
särskilt svåra ärenden.

EHT har en egen verksamhetsplan och träffas veckovis och planerar, utvärderar samt diskuterar det
främjande och förebyggande arbetet. I vårt främjande och förebyggande arbete så har vi under året
diskuterat hur vi ska kunna stötta lärare i klassrumssituationen och lyfta blicken från individ till grupp.
VI har även diskuterat mentorskap och mentorskaps rollen.  Undervisande lärare har haft möjlighet att
boka in tid och diskuterat specifika elevärenden med EHT.

Vi har under läsåret arbetat med Måluppfyllelse Dokument (MUD) för att kartlägga behov på skol-
grupp- elev- lärarnivå. Möten har skett årskursvis med ett rullande schema på ca var 4:e vecka. En
förstelärare har varit samtalsledare och ansvarig för förberedelser och uppföljning av konferensen.
Undervisande lärare har haft i uppdrag att fylla i elevavstämningar i Schoolsoft innan mötet.
Förstelärare och rektor har dagen  innan mötet haft som mål att gå igenom de  elevavstämningar som
är aktuella innan mötet. Ett utvecklingsområde har varit att alltför få ärenden lämnats in i tid och det
har varit svårt därmed att förbereda samtalen för förstelärare. Syftet med MUD har varit att skapa en
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pedagogisk diskussion för att delge varandra tips och råd i undervisningssituationer. En del att arbeta
vidare kring är att fortsätta tydliggöra syftet med MUD;  rutinen inför mötet samt fortsätta arbeta med
att implementera metoden för uppföljning.

Om ärenden som lyfts på MUD inte visar på en positiv förbättring trots insatser ska ärendet lyftas till
EHT. Beroende på ärendets karaktär så fördelas ärendet till berörd personal. Därefter görs en
utredning skyndsamt. Utredningen görs av specialpedagog/speciallärare med stöd av undervisande
lärare och ev annan relevant personal. Utredningen visar om åtgärdsprogram skall utarbetats eller
inte. Åtgärdsprogram skrivs av specialpedagog/speciallärare i samarbete med undervisande lärare
och beslutas av rektor.

När det gäller närvaroarbetet så genomför  elevcoachen frånvaroutredningar som sedan följs upp i
EHT samt tillsammans med mentor och övrig undervisande personal. Om frånvaroutredningar visar
på pedagogiska svårigheter så görs en utredning om extra anpassningar i lärmiljön eller särskilt stöd.
Den utredningen kan i sin tur leda till ett åtgärdsprogram. Samverkan och uppföljning sker även med
mentorer och vårdnadshavare om elev är under 18 år.

Vi har studiehandledare och elevresurser på skolan. Dessa har samverkat med undervisande lärare
samt speciallärare och specialpedagog i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Elever
som behöver stöttning i sina studier på sitt modersmål har även fått möjlighet att få det via
studiehandledare och modersmålsscentrum. Specialläraren och specialpedagogen har arbetat i klass
med att handleda lärare och ge råd gällande lektionsupplägg, examinationsformer samt varit ett
bollplank för tillgänglig lärmiljö.

Gemensamtiden är något som sker i årskurs 1 med mentor och medmentor i samband med
mentorstid. Den är till för att vi på skolan ska kunna arbeta förebyggande med elevhälsoarbetet. Där
arbetar vi  tillsammans med eleverna  under läsåret med examensmål, värdegrund, hälsa,
ordningsregler, jämställdhet, yrkesvägledning samt gått igenom planen mot kränkande behandling
och diskuterat dessa frågor. Vi har även arbetat med material från polisen om våld i nära relationer
och vad som händer på nätet. Vi har även haft föreläsare som kommit till skolan eller via digitala
möten kring ämnen som psykisk ohälsa, privatekonomi, arbetsliv och förväntningar, fackliga frågor
samt sexuell hälsa.

Elevhälsans arbete utvärderas av eleverna genom LoV-enkäten, undervisningsutvärderingen samt
genom en utvärdering av gemensamtiden. Utifrån dessa resultat samt det som framkommit på
elevråd under året planeras nästa läsårs verksamhet.

Elevhälsan har varit delaktig i skolans fokusområden som har varit att öka motivationen, höja
närvaron samt höja examensgraden. Vi arbetar för att elevhälsan ska bli en naturlig del av skolans
verksamhet med början i klassrummet.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Skolsköterskans tillgänglighet på skolan var begränsad under 2020/VT 2021 på grund av att
skolsköterskan hade uppdrag kring vaccinering under pandemin. Frånvaron av
skolsköterska/skolhälsovården delar av de åren har påverkat skolans uppdrag kring skolhälsovård:
det fanns vid starten höstterminen 2021 många uppgifter som tilåtits hamna efter till exempel
elevsamtal årskurs 1. Från höstterminen (september) har skolsköterska funnits på plats med 60%
men tyvärr avslutade Skolsköterskan sin tjänst efter 3 månader . En vikarierande skolsköterska tog
över och skapade en organisation av arbetsuppgifter som blivit eftersatta och en planering framåt.
Från april finns en rutinerad skolsköterska på plat på 90% fram till sommaren. En förutsättning för att
skapa en planerad och förberedd start för skolhälsovården direkt vid terminsstart HT2022. En
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omorganisering av elevhälsan har skett utifrån behoven och skolsköterskans tjänst är utökad till 80%
från och med augusti 2022.

SYV har funnits tillgänglig digitalt via “Snacka med SYV”, Academedias digital studie- och
yrkesvägledare tjänst.   Elever har haft möjlighet till vägledning: de delar vi behöver arbeta vidare med
är samarbetet skolans behov och SYV:s tjänster och hur vi kan göra samarbetet så “enkelt” och tydligt
som möjligt för såväl elever som elevhälsan .Det att vi behöver tydliggöra hur SYV:s arbete  på plats
kan se ut  när tjänsten är digital samt rutiner och ett årshjul för SYV. Allt för kunna att möta elevernas
behov. Under hösten kommer vi utvärdera den digitala syv- tjänsten.

EHT har varit “synliga i skolan” för att skapa relationer och  främja trygghet på skolan.
Relationsarbetet är något som vi värdesatt. Speciallärare och specialpedagog har samarbetat med
undervisande lärare för att skapa studiero, bl a genom förslag på klassrumsplacering och möblering.
EHT har diskuterat och arbetat med hur vi kan främja studieron. Skolkurator har varit i klass och gjort
en klassrumsobservation vid ett tillfälle där det fanns konflikter i gruppen samt fört dialog med
undervisande lärare.  Vi upplever att vi blivit bättre på att fördela ansvaret inom EHT och att skicka
ärendet dit det bör.  Vi har uppmärksammat att mobiltelefoner stör studieron: ett mål att öka denna
och indirekt öka måluppfyllelsen, är att lektionerna ska vara mobilfria från och med höstterminens
start. Utifrån vår självskattning samt från resultaten av det systematiska kvalitetsarbetet visar
resultaten att vi på skolan behöver arbeta med lektionsupplägg och innehåll(lektionsdesign): något vi
behöver starta med under höstterminen.

Rutiner kring MUD har brustit i att EHT inte har haft tillgång till rödmarkerade elever i MUD systemet.
Detta har påverkat och försvårat samarbetet med lärarna då dessa har förväntat sig att ärendena är
överlämnade till EHT. Vi tror att vi behöver tydliggöra syftet med MUD än mer för lärarna för att skapa
mer engagemang. Rutiner behöver gås igenom och tydliggöras vid skolstart. MUD har varit ett
förstelärare- och rektorsansvar: under hösten kommer nya rutiner för MUD att implementeras där
specialpedagog tillsammans med rektor kommer leda mötet och på så vis tror vi att vi når fler elever
tidigare och kan sätta in tidigare insatser och handlingsplaner. Utvärderingen av årets arbete visar att
vi genom tidiga insatser når högre måluppfyllelse, ökar närvaron och motivationen.

Samverkan med lärare har fungerat bättre allteftersom läsåret har gått. Vid terminens början följdes
elever upp  som under vårterminen ej uppnått målen och  riskerade att inte nå målen vid vårterminens
början. Det var en rutin som föll ut väl och insatserna i klassrummen/verkstäder kunde påbörjas
snabbare. Speciallärare och specialpedagog samverkade med undervisande lärare och rektor för att
längre fram följa upp hur arbetet har gått.

Speciallärare och specialpedagog har arbetat mer mot gruppnivå i klassrummen tillsammans med
undervisande lärare jämfört med tidigare. Ett mål för hösten är att fokusera insatserna än mer på
grupp- än individnivå. Hur gör vi det? Spec. kommer leda MUD i mindre programgrupper och kan
därmed direkt i samtalet styra in på extra anpassningar i lärmiljön. Uppföljning av insatser på grupp-
och individnivå kommer dokumenteras i ett gemensamt dokument för att skapa en rutin för att följa
upp alla elever i god tid. Syftet med MUD är att tillsammans försöka hitta de bästa lösningarna i
undervisningen för eleverna men även att vid behov kunna sätta in rätt typ av stöd.

EHT har i stor utsträckning arbetat med att främja närvaro. Vi har arbetat såväl med lärare som elever
och vårdnadshavare. Som vi skrev ovan så har elevcoachen delgivit närvaroutredningar under möten.
Vi har funnit att närvaroutredningar har varit en tillgång i vårt arbete med att främja närvaron. Det har
gjort att elevhälsans kompetenser har kommit till rätta. Vi kan se att detta ledde fram till att fler elever
uppnådde examen och måluppfyllelse i och med att elevcoach kontaktade eleven upprepade gånger,
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byggde relation, arbetade förebyggande och främjande när eleven var på plats och även fanns till
som en extra stöttepelare för eleven.

Elevhälsans arbete har genomsyrats av att arbeta med förebyggande och främjande insatser. Mycket
av vårt arbete gör vi väldigt bra och vill fortsätta med: vi har fina resultat! Vi har en god dialog med
lärare och vill gärna öka den ännu mer för att öka delaktighet och ansvarstagande hos pedagogerna.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Yrkeslärare på alla program, förutom vård- och omsorg, är genom sitt uppdrag även APL-handledare
för ett visst antal elever på programmet. Det innebär att yrkeslärararen, i samarbete med sina
kollegor, rektor och branschen, ansvarar för anskaffning av APL-platser till sina elever. Yrkesläraren
ansvarar även för uppföljning samt bedömning av det lärande som sker på arbetsplatsen samt för att
genomföra trepartssamtal tillsammans med elev, handledare på arbetsplatsen samt läraren för att
följa elevens lärande. Via ett gemensamt dokument följs APL-arbetet upp av rektor samt utgör en
samlad kunskapsbas för yrkesläraren där denne kan dokumentera sitt arbete med APL. Alla
APL-handledare(yrkeslärare) har tid i tjänsten för arbetet med APL samt medföljande planering,
uppföljning och bedömning av densamma. I elevernas studieplaner tydliggörs noggrant antal timmar
som undervisningen ska ske på arbetsplatsen samt på skolan. Handledarna på arbetsplatsen
genomför Skolverkets handledarutbildning för att handledarskapet ska kvalitetssäkras i förhållande till
skolans mål och uppdrag. Yrkesläraren har en kontinuerlig dialog med handledaren på arbetsplatsen
samt eleven. Uppföljningen av elevernas APL sker via fysiska besök, telefonsamtal  samt via
lärverktyget Loop Me. Alla lärare ska under nästa läsår använda det digitala lärverktyget Loop Me för
att underlätta uppföljningen samt göra den mer likvärdig på alla program.

Då Vård- och omsorgsprogrammet är kvalitetssäkrat via Vård- och omsorgscollege så erbjuds våra
elever platser via colleget. Det innebär att yrkeslärare på Vård- och omsorgscollege ej ansvarar för
anskaffning av platser däremot för övrig  APL-uppföljning.

De lokala programråden är en framgångsfaktor och ett tillfälle att möta branschens önskemål såväl
som skolans önskemål. Vi ser att vi vill fortsätta arbeta med dessa programråd genom att bjuda in fler
representanter från branchen för att öka antal APL-platser samt arbeta fram avtal på längre sikt. Inom
exempelvis VVS och EL-programmet kan vi se att vi behöver fortsätta nätverka med fler aktörer för att
på lång sikt säkra antalet APL-platser. Genom fortsatt arbete med ökad kvalité och likvärdighet i vårt
arbete med APL hoppas vi skapa goda kontakter och stort förtroende som kvalitetssäkrad
yrkesutbildning.

Utvärdering av APL

Rektor har delegerat arbetet med anskaffning av APL-platser till yrkeslärare på de olika programmen.
Kvaliteten på APL-platserna säkerställs genom kontinuerlig kontakt och regelbundna besök av
yrkeslärare. Yrkesläraren i det aktuella yrket genomför trepartssamtal med handledare och elev för att
gå igenom kunskapsintag, utveckling och upprätta nya mål. Elevernas utveckling dokumenteras i
trepartssamtalen och i det digitala systemet LoopMe.

Samtliga elever har möjlighet att läsa som lärling från årskurs två, vilket innebär att eleverna ska göra
minst 50% av sin kvarvarande utbildning på ett företag kopplat till yrkesvalet. Rektor och yrkeslärare
kommer tillsammans överens om vilka kurser eller delar av kurser som är genomförbara och lämpliga
att förlägga till arbetsplatsförlagt lärande.
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Under läsåret genomförde cirka 85% av eleverna sin utbildning på en arbetsplats. I dessa
procentsiffror gömmer sig även en felmarginal då några av eleverna avbröt sin APL av olika
anledningar och sedan erbjöds en ny APL-plats. Under maj månad vårterminen 2021 hade 85,1 % av
våra elever en APL-plats; i januari samma år hade 82,1 % av våra elever APL-plats. Det skedde en
kontinuerlig ökning av antal elever som genomförde sin utbildning på en arbetsplats under hela
vårterminen.

Vi upplever att vi överlag har goda kontakter med branschen och vi vill fortsätta stärka vårt varumärke
gällande yrkesutbildningar i förhållande till andra utbildningsaktörer på området. Vi är just nu
kvalitetssäkrade via VVS-college, Vård- och omsorgscollege och Branschrekommenderad skola via
BYN: våra yrkesutbildningar är kvalitetssäkrade!

Slutsatser

Vi behöver i än högre grad genomföra programråd och branschmöten för att säkerställa fler antal
praktikplatser som är till förfogande, särskilt inom vissa branscher. Programråden har fungerat särskilt
väl på vissa program såsom Fordonsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet där vi upplever
att branschen samt BYN tar stort ansvar i genomförandet. Vissa program upplever svårigheter med
programråd då det ibland är svårt att få representanter från branschen att delta. En målsättning under
nästa läsår är att skapa fler forum för nätverks- och branschträffar inom vissa program för att öka
antalet APL-platser och samarbeten med branschen. Det säkerställer även att vår utbildning är
anpassad till branschens behov såväl som skolans uppdrag.Vård och omsorgscollege genomför träffar
fyra tillfällen per år där vi deltar och i och med dessa kan påverka praktikplatser samt ett gott
samarbete med branschen.

Vi behöver även arbeta vidare med att anpassa APL-platser efter elevers olika behov, något vi
påbörjat och kan se goda resultat kring.

Vi behöver fortsätta vara snabba att ta kontakt med arbetsplatsen vid de tillfällen en elev avslutar sin
APL-plats i förtid. Genom att avsätta mer tid för APL-uppföljning under nästa läsår kan fler
trepartssamtal och uppföljningar genomföras via bland annat verktyget Loop Me. Loop Me bör
användas som verktyg för uppföljning och bedömning av elevers lärande på arbetsplatsen för att öka
dialogen arbetsplats, handledare och skola, samt elevens lärande.

Vi behöver fortsätta arbeta med att kvalitetssäkra uppföljningen av APL-platserna och säkerställa en
likvärdighet i bedömning och rutiner. En förstelärares uppdrag knyts till att fortsätta arbeta med en
kvalitetssäkring av APL-arbetet på skolans alla program. Från höstterminen har även en
APL-samordnare utsetts för att kontinuerligt följa upp, samplanera kring samt stötta yrkeslärare i
arbetet med att hitta APL-platser. Tid avsätts i konferensschemat för arbete med och uppföljning av
arbetet med det arbetsplatsförlagda lärandet på programmen. Dessa möten leds av APL-samordnare
samt förstelärare; i samråd med rektor.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Under höstterminen hade vi tyvärr ingen studie- och yrkesvägledare på plats på grund av personliga
omständigheter. Därmed behövde vi anlita en digital SYV-funktion via Academedias “Snacka med
SYV” för att säkerställa elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Under vårterminen saknade
vi fortsatt SYV-funktionen fysiskt på plats och vi behövde därmed fortsätta anlita digital SYV Linnea.
Linnea har deltagit vid ett EHT-möte samt träffat rektor och elevcoach för att på ett så bra sätt som
möjligt planera SYV-arbetet. Vår administratör med ansvar för schemaläggning har även ansvarat för
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arbetet med studieplaner. Vår elevcoach har ansvarat för att hjälpa elever att boka in SYV-samtal
samt har även representerat skolan vid SYv-träffar samt SYV-utbildningar.

Alla SYV-frågor har i första hand skickats till rektor och administratör som sedan fördelat dem vidare i
organisationen. Samarbete med grundskolans studie- och yrkesvägledare har skett vid två tillfällen
under året genom att vi bjudit in alla grundskole-syvare till frukostmöte - något som varit mycket
givande och gett oss möjlighet att informera om vår verksamhet.

I slutet av terminen erbjöd digital SYV föreläsningar i alla årskurs 3 med fokus på framtiden: tyvärr
bokade väldigt få mentorer in föreläsningen. Det tyder på att vi behöver systematisera arbetet med
studie- och yrkesvägledningeni högre grad och fortsatt synliggöra  SYV-vägledningen i ett årshjul så
att alla elever får tillgodogöra sig vägledningen.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

En omorganisering av studie- och yrkesvägledningen på skolan har genomförts under vårterminen
och från hösten kommer vägledning erbjudas via Digital SYV-funktion samt med stöd fysiskt av
administratör och rektor.

Slutsatser

Utvärderingen av vårt SYV-arbete påvisar att vi behöver fortsätta arbetet med att integrera utökad
SYV: det vill säga integrera SYV i undervisningen. Enskilda insatser har genomförts till exempel
studiebesök på arbetsplatser, enskilda insatser i klassrummen kring vuxenutbildning samt besök från
fackliga representanter i skolans undervisning. Vi behöver även hitta fler kommunikationsrutiner för
SYV för att underlätta kontakten med såväl elever som personal; det är ett utvecklingsområde för
nästa läsår. Via mentors- och gemensamtiden integreras värdegrundsfrågor, vägledningsfrågor med
mera i undervisningen. Vi behöver fortsätta arbetet med att öka elevernas kunskap om
utbildningsvägar och framtidsyrken. Ett första steg är att boka in planeringsmöten med digital SYV där
verksamhetens behov  planeras in redan tidigt under terminen.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Sammanfattningsvis når 94% av våra elever examen - det är en bekräftelse på att vi gör bra
yrkesutbildning! Vi ska fortsätta arbeta för att öka måluppfyllelse i våra olika kurser samt arbeta för att
än fler elever ska nå examen! Detta genom att fortsätta utveckla vår dialog med eleverna kring
kunskapskrav och kursers innehåll: genom samplanering och sambedömning med fokus på
lektionsdesign samt studiestrategier. Vi ska fortsätta vårt påbörjade, framgångsrika arbete med
bedömning och betyg på programnivå och ämnesnivå. Vi ska fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra
APL och vår lärlingsutbildning utifrån de framgångsfaktorer och utvecklingsområden som framkommit
genom vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi ska även fortsätta vårt arbete med att skapa en trygg
studiemiljö tillsammans med våra elever genom goda relationer, en likvärdighet i vilka ordningsregler
vi har  och genom att alla lärare på skolan ska vara mentorer. Det tror vi är ett gott recept för att nå
ökad närvaro, ökad måluppfyllelse, öka motivationen och öka kvaliteten på arbetet med APL.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Sundsvall 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 Sundsvall

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Bahus, Bamar, Bamal 17 7 11

EL-och energiprogrammet EEELT, EEELT0L 14 15 12

Fordon- och transportprogrammet FTKAR, FTKAR0A, FTKAR0L,
FTLAS0L, FTPER0A, FTPER0L

19 11 15

Industritekniska programmet INSVE, INSVE0L 4 6 9

Restaurang- och livsmedelsprogrammet RLBAG, RLBAG0L 6 2 5

VF-programmet VFKYL0L, VFVEN0L, VFVVS,
VFVVS0A, VFVVS0L

22 16 13

Vård- och omsorgsprogrammet VOVAR 10 16 9

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

IMA 3 3

IMV, IMY IMVBA, IMVBA0L, IMVFT, IMVFT0L,
IMVIN, IMVRL0L, IMVVO, IMYBA,
IMYBA0L, IMYFT0L, IMYIN, IMYIN0L,
IMYRL, IMYRL0L, IMYVO

21 16 19

Socioekonomisk bakgrund*
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Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020 27% 34% 39%

2020/2021 26% 35% 33%

2021/2022 28% 36% 23%

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

Personal

Vi har 24 lärare anställda. 2 yrkeslärare EE-programmet: 4 yrkeslärare på FT-programmet: 3
yrkeslärare på VO-programmet:  1 yrkeslärare på IN-programmet; 1 yrkeslärare på RL-programmet; 3
yrkeslärare på VVS-programmet samt 2 yrkeslärare  på BA-programmet. Sammantaget 16
yrkeslärare samt 50% lärarassistent (inriktad mot främst Byggprogrammet). 8 gymnasielärare
undervisar i gymnasiegemensamma ämnen.

Elevhälsan består av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska samt en elevcoach. Vi har
även en “digital SYV-tjänst” kopplat till skolan via Academedias “Snacka med SYV”. Vi har 3
studiehandledare anställda som främst arbetar som elevstöd på matematiklektioner - och på
El-programmet. Vi har även en elevresurs anställd på 50%, samt en elevassistent. Övrig personal:
skolan har en rektor samt två administratörer.

Organisation och arbetsformer

Skolan är organiserad med Skolutvecklingsgrupp (förstelärare, specialpedagog och rektor) som
träffas var tredje vecka för strategiskt arbete kring  skolans systematiska kvalitets- och
utvecklingsarbete. Elevhälsoteamet har i år sammankallats av specialpedagog och träffas två
timmar/vecka för arbete med elevhälsofrågor. Administratörer och rektor träffas en gång i veckan för
löpande arbete med organisationsfrågor och arbete som rör den dagliga verksamheten på kort och
lång sikt.

Varje måndag morgon träffas hela kollegiet för vecko-uppstartsmöte för att alla ska känna till vad som
sker denna vecka på konferenser samt olika verksamhetsfrågor. På onsdagar har vi 2 timmars
konferenstid där APT genomförs 1 tillfälle i månaden: MUD samt övrigt skolutvecklande arbete såsom
fortbildning, kollegialt lärande, planering med mera. På fredagar träffas yrkeslärare tillsammans med
administratör för yrkeslärarmöte. Under året har GG-lärare träffats vid olika tillfällen för att arbete med
nationella prov-planering, handlingsplaner och planering.

Under kommande läsår ämnar organisationen förändras utifrån de utvärderingar av verksamheten
som gjorts.
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