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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022

Detta läsår har återigen präglats av pandemin, även om den sista delen av läsåret har gett oss mer
möjligheter inom skolan igen. Vi har kunnat besöka olika arbetsplatser, vi har kunnat ta in externa
föreläsare, gjort studiebesök och på många sätt igen kunnat börja bygga upp vår verksamhet, men
många av eleverna har kunskapsglapp pga den digitala undervisningen och mycket frånvaro från
skolan och det kommer vi få brottas med i många år framöver.

Det har varit många förändringar detta läsår i verksamheten och jag står såklart för många av dem,
arbetet med att arbeta mer skolförlagt har påbörjats, detta för att säkerställa kvalitén på våra APL
platser och för att kunna arbeta med APL på ett mer strukturerat sätt. Svårigheterna med APL på
skolan har varit att hitta platser och i och med detta arbetssätt tror jag att vi lättare kan arbeta med
våra APL platser och kvalitetssäkra dem.

En del  personal har bytts detta läsår med, vilket ställt till det en del för många eleverna, vi har även
startat upp elprogrammet som varit en utmaning för en rektor som inte vet så mycket om att vara
elektriker. Där har svårigheterna varit framförallt rekrytering och överlag att rekrytera yrkeslärare.
Detta är ett arbete som kvarstår som svårt även framöver.

Schemat har också varit en svårighet och hur vi satt ihop elevgrupperna, detta är ett arbete som jag
delegerat över till mig själv och en arbetsgrupp med just fokus schema. Detta är en svårighet även
framöver då vi har ett år till av elever som läser lite olika när det gäller lärling och APL. Från och med
nästa läsår (23-24) har vi kommit ikapp där.

Året har positivt präglats av vårt ämnesintegrerade arbete och där jag mer och mer ser att
samarbeten mellan olika lärare görs. Tanken med att arbeta mer ämnesintegrerat är att minska
bördan på både elever och personal, men även att kunna sambedöma och hjälpa varandra i de kurser
man undervisar i, vilket höjer kvalitén på undervisningen. Det skapar också en bättre helhet för
eleverna i det program de valt och att de tydligare kan se att alla ämnen de läser hör till deras
yrkesval.

Vi har också i elevhälsan arbetat mycket med vår struktur kring extra anpassningar och det har varit
ett arbete som fallit ut väl, nästa steg där är att hitta rätt kommunikationssätt ut mot lärare och hur de
ska arbeta vidare med detta. Jag har också påbörjat min treåriga utbildning på rektorsprogrammet
och där har jag under året valt att arbeta med våra extra anpassningar i min examination och kommer
nästa år göra mitt förbättringsarbete kring samma ämne.

Framåt ser jag bara positivt, jag ser att det finns en tydlig anda att man vill göra gott på arbetsplatsen
och vill bygga en bra skola. Jag ser med spänning fram emot detta. En skola bör ju aldrig bli klar, utan
måste ständigt arbetas med och just nu tycker jag att vi arbetar med grundstrukturen och det känns
säkrare och säkrare i den. Bara att bygga vidare på det.
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell

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

Vår kvalitetsdefinition:

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

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

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

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

Våra framgångsfaktorer:

Uppdraget i fokus

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

Proaktiv uppföljning

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

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

Kollegial samverkan

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

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

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

Gemensamma kvalitetsuppföljningar

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

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

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

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

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

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

Lokal utvecklingsorganisation

På enhetsnivå genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika processer som
tillsammans bidrar till verksamhetens kvalitet. Exempel på sådana processer är arbetet för ökad
närvaro, undervisning, 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 på
elevråd med elever och deras tankar tas med i de analysseminarium vi genomför kontinuerligt.

Det systematiska kvalitetsarbetet arbetas med i ledningsgruppen där rektor och förstelärare ingår.
Utifrån det arbetet och upplägget, så ansvarar sedan förstelärare för de mötestider vi har kollegialt
och vad som ska genomföras i analysseminarium utifrån kvalitetsarbetet. Förstelärarna arbetar med
de två arbetslag vi har, yrkeslärare och gymnasiegemensamma lärare, där de utvärderar och
diskuterar närvaro, APL och undervisning.

Förstelärare utvärderar det systematiska kvalitetsarbetet på förstelärarträffar några gånger per år som
arrangeras av huvudman.

Förutom analysseminarium har vi möten kring det måluppfyllelsedokument, kallad MUD kontinuerligt,
där kan vi följa elevens utveckling och diskutera, följa upp och eventuellt tillsammans bestämma
åtgärder. Det är verksamhetens elevhälsa som ansvarar för MUD och hur vi arbetar med det.
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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

Andelen elever med gymnasieexamen sjunker drastiskt detta år, från 77% till 39%,  men andelen
elever som fått anställning är istället betydligt högre, där 28 elever av 39 har anställning efter
studenten. Andel elever som ska studera vidare är 6 stycken, vilket innebär att 34 elever av 39
stycken har sysselsättning efter gymnasiet.

Avgångsbetyg totalt skiljer sig inte så mycket från föregående år, det är inte heller några större
skillnad i kön och betyg från läsåret innan. För flickor har resultaten gått uppåt, medans för killar ligger
det kvar på samma som året innan.
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Samtliga elever

Överlag ser betygsfördelningen bättre ut, framförallt sjunker antal satta F och vi har fler som klarar
betyget E. Det som sticker ut är våra IM elever, där betyget F är fortsatt högt i antal.
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Avvikelserna mellan de nationella provbetygen och kursbetygen kommer att analyseras särskilt. Se
nedan under rubriken ”Betyg och bedömning.

Elever på introduktionsprogram

Antal elever på introduktionsprogram IMV gör ett mycket bättre resultat detta år mot föregående år.

Normer och värden

Andel elever, (% 7-10) som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt:

● Elevenkäten vt-2022 visar att 88% av de svarande eleverna anser att de det senaste året inte
blivit illa behandlade av någon annan på skolan.

Andel elever (% 7-10) som upplever sig trygga i skolan (elevenkäten)

● Elevenkäten vt-2022 visar att 85% av de svarande eleverna anser att de känner sig trygga på
skolan

Båda resultatet är ungefär detsamma som förra läsåret 86% och vi ligger alltså kvar på samma nivå.
Vi ligger relativt högt med andel trygga elever, men det är definitivt en siffra vi behöver arbeta för att få
upp.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Detta läsår har vi haft fokusområden Närvaro, Bemötande, Elevhälsans struktur med extra
anpassningar och APL och dessa områden har vi strukturerat upp i vår plan för det systematiska
kvalitetsarbetet (SKA-Plan). Kollegiala arbetsmoment kopplade till SKA planen under detta år har varit
att alla lärare fortsätter rapportera närvaro vid varje lektion och APL-dag via Schoolsoft och Loop Me,
vi har också arbetat med att sätta en tydligare rutin på CSN och rapporteringen där.

Elevhälsan har arbetat fram en tydligare rutin på sitt arbete med elever med hög frånvaro. Hög
frånvaro diskuteras sedan på klasskonferens och EHT möten. Arbetet med extra anpassningar och
stöttning till lärare i extra anpassningar har specialpedagog ansvarat för. Förstelärarna har arbetat
med att skapa ämnesintegrerad undervisning och samarbete lärare emellan vilket gör att eleven får
en bättre tydlighet vad som förväntas av den. Vår matematiklärare har också startat upp ett
arbetsområde som heter yrkesmatematik.

Vi har haft diskussioner och arbete kring bemötande och synlighet bland eleverna både utanför
klassrummet och i klassrummet och vi har arbetat med en tydligare tid och struktur för prövningar.

Att skapa en samsyn på arbetet med bedömning på APL platsen och diskussioner kring en tydlig plan
för de elever som inte har praktikplats har gjorts tillsammans med vår förstelärare och yrkeslärare.

Vi har samverkat genom vår mötestid tillsammans som detta år skett på onsdagar mellan kl 15-17,
där har vi samverkat genom analysseminarium och andra upplägg som våra förstelärare arbetat med,
ofta i gemensam grupp, men vi har också detta år provat att dela upp oss yrkeslärare och GG-lärare
för att föra diskussioner och sätta struktur. Vid dessa tillfällen har lärare haft god chans till samverkan
både när det gäller planering och genomförande av undervisning, betygsättning, hur vi arbetar med
extra anpassningar, vår värdegrund och frånvaro.

Elevernas utveckling har följts upp genom elevhälsans möte en gång i veckan och på våra
klasskonferenser en gång i veckan. Klasskonferenserna har haft lite olika upplägg efter ett rullande
schema, allt från att vi har sett över gruppen som klass eller individer, arbetat med
måluppfyllelsedokumentet (MUD), CSN eller mentorns uppdrag. Vi har även använt denna tid som
återkoppling från EHT.

Schemastrukturen har detta år inte varit till fördel för eleverna och detta har arbetats med av rektor
och en arbetsgrupp under läsåret för att strukturera upp.

Även fördelningen av undervisningstiden och framförallt vilka grupper man har är något som inte
fungerat fullt ut, detta är ett arbete som strukturerats upp till nästa läsår.

Utvärdering av undervisningen

Årets utfall på andel som tog examen var inte tillfredsställande, då endast 38% av eleverna tagit
examen. Anledningen till det kan vara att dessa elever haft en pandemi under större delen av sin
gymnasiegång, eleverna har varit med om mycket lärarbyte och rektorsbyte och anser att de inte alltid
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fått all information de skulle haft. Strukturen på programmen har också ändrats mycket för dessa
elever, vilket kan vara en stor anledning till att så få inte klarat examen. Vi har också en ganska stor
F-kvot som vi behöver strukturera arbetet kring. Enligt Academedias elevenkät, som eleverna gjorde i
början på vårterminen så sjunker resultatet på just hur lärare har en varierad undervisning och hur de
strukturerar upp sin undervisning från 74% till 54% nöjdhet. Enkätsvaren var däremot endast att 50%
av skolans elever svarat på den och det behöver man också ha med sig i denna analys.

Vi har detta läsår gjort en hel del ändringar i vår struktur och vårt arbete vilket kan ha gjort att det
resultatet blivit som det blivit, förändring hade behövts implementeras långsammare. Arbetet med
extra anpassningar har struktureras upp på elevhälsanivå, där vi har arbetat med att få till bra
överlämningar från avlämnande skolor, arbetat med dem inom elevhälsan och satt tydliga rutiner kring
hur vi ska arbeta med eleverna. Detta arbete måste nu struktureras upp utåt mot lärare och
medarbetare och framförallt få till en snabbare återkoppling.

I analyser som vi gjort bland kollegiet så visar det tydligt att extra anpassningar arbetas med, men att
det snarare blir en del av den “vanliga” undervisningen och där är det ett arbete som vi behöver lägga
fokus på nästa läsår. När man tittar på det utifrån ett juridiskt perspektiv, så hanterar vi arbetet med
extra anpassningar korrekt, men man förstår att många tycker det är svårarbetat ute i klassrummen.
Där man ser att det fungerar med extra anpassningar, kan man också se att studieron är mycket
bättre och detta hänger tydligt ihop med våra elever och att de behöver tydlighet i sin undervisning.
Många lärare upplever enligt analyser att studieron i klassrummet oftast fungerar bra, men att vi har i
de gemensamma ytorna mer att arbeta på när det gäller lugn och ro.

Slutsatser

Våra styrkor detta läsår har varit det kollegiala samarbetet och samverkan med ämnesintegrerad
undervisning där många lärare har arbetat med att koppla sina kurser till varandra eller APL. Vi har
t.ex. arbetat med yrkesmatematik, arbetsmiljön på APL platsen på engelska och ergonomi
tillsammans med idrott & hälsa. Eleverna skattar enligt elevenkäten högt sin trygghet på APL och
strukturen på APL, vilket såklart har till stor del det samarbete som startats med yrkeslärare i år
genom vår förstelärare. Detta är delar som vi behöver fortsätta underhålla och arbeta med för genom
att eleven ser ett sammanhang så kan närvaron ökas, vilket i förlängningen leder till ökad
måluppfyllelse. En del i det är att en vår nya förstelärare som kommer arbeta med något han kallar
co-teaching vilket är en utökning av arbetet med ämnesintegrerad undervisning och den andra
försteläraren kommer fortsätta arbetet med APL.

Vi behöver utvärdera och justera arbetet med  prövningar och extra anpassningar för våra eleverna
har haft svårt att förstå och genomföra prövningarna. Trots att det arbetet struktureras upp och
eleverna har  fått möjligheter att få stöd och hjälp har inte många valt att ta den chansen, vilket i
slutändan ledde till att det blev en otrolig stress och hets precis vid betygssättning. För att komma till
rätta med detta behöver vi ha en tydlig struktur som alla följer och som är väl implementerad hos
eleverna, där vi är extremt övertydliga med vad som gäller och hur det ska gå till. Tydlighet är a och o
i detta läge, även om grundtanken är att vi inte ska ha prövningar.

Genom ökad närvaro på lektioner, vilket i sin tur skapas genom meningsfulla skoldagar, kommer vi att
minska antalet F och streck och därmed minska antalet prövningar.

Att jobba med närvaron är otroligt viktigt för att måluppfyllelsen ska öka. Ger vi eleverna en
meningsfull vistelse i skolan så kommer de att dyka upp och vi behöver lägga en del fokus på att
strukturera upp vårt arbete med hög frånvaro. Detta år har många delar gjorts som tydligare
information till eleverna, tydligare rutiner kring CSN och diskussioner kring mentorns arbete när det
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gäller hög frånvaro, men vi ligger kvar på samma snittnivå när det gäller total närvaro på skolan som
föregående läsår, vilket är 71%.

Ett annat arbetsområde som vi behöver strukturera upp är enkäter och hur vi får eleverna att svara på
dem. Detta läsår har vi bara haft ca 50% av eleverna som svarat, vilket också gör det svårt att
analysera resultatet. Detta arbete har rektor till nästa läsår lagt som en arbetsuppgift till de som
kommer arbeta som förstelärare, att strukturera upp enkäterna.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

På introduktionsprogrammet har vi detta läsår haft IMV elever, dvs elever som saknar betyg i antingen
matematik grund eller engelska från grundskolan. Detta läsår arbetade vi med en egen
undervisningsgrupp i matematik grund, medan eleverna i engelska grund har läst tillsammans med
engelska 5-eleverna. Schemamässigt så har grundschemat ändrats flera gånger per år, vilket ställt till
det för dessa elever.

Uppföljning sker på möten med elevhälsan och IMV elevernas mentorer på klasskonferenser, där
bjuds också vid valda tillfällen in undervisande lärare för att diskutera elevernas utveckling.

Utvärdering av introduktionsprogram

IMV eleverna läser inkluderat i det program de valt och de introduceras på samma sätt som de andra
eleverna. Den enda skillnaden är då att de läser grund i engelska och matematik.

Resultatet för engelska grund ser mycket bra ut och endast ett fåtal elever har inte klarat ett godkänt
betyg, detta trots att man läst tillsammans med engelska 5 elever i en större grupp och detta har till
stor del med att göra att undervisande lärare har en tydlig plan och struktur för eleverna.

Matematik grund har inte lyckats lika bra och där behöver vi se över resultat och arbetssätt. Vi har
haft två lärare som arbetat med matematik grund gruppen, men det har saknats struktur och
utvärdering varför det blivit så på kursen. Elevgruppen har från början haft stor avsaknad av
matematikkunskaper och det har även varit en stor blandning på vilken nivå eleverna befinner sig.
Frånvaron blir naturligt hög också när man som elev inte känner att man har en tydlighet i sitt arbete.

Organisation kring IMV elever behöver struktureras upp överlag och en IM-samordnare ska anställas
för att vi ska kunna öka kvalitén på introduktionsprogrammet.

Arbetet kring studieplaner och rätt utfärdande av dokument är ett väl strukturerat arbete som fungerar
bra och uppföljning där sker med elevhälsan och administration.

Slutsatser

För att nå en högre måluppfyllelse på introduktionsprogrammet så behöver vi arbeta med någon som
ansvarar för dessa elever, en IM-samordnare, vi behöver också se över schemaläggning och
tidsmässigt hur mycket vi ska schemalägga på eleverna för att ha en chans att klara grundämnen så
fort de kan. Framförallt behöver elever som läser matematik grund en bättre struktur och där behöver
vi se över hur vi ska arbeta vidare med detta. Framförallt hur vi arbetar med de olika nivåerna
eleverna är på och hur vi skapar ett ledarskap i klassrummet som gör att eleverna känner sig
motiverade.
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Vi behöver också se över hur vi arbetar med att följa upp dessa elever och behöver en bättre
samverkan kring det, både elevhälsan, men också mentorer och undervisande lärare. Elever som inte
klarat grundskolan fullt ut har generellt svårare för sig överlag.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Bedömning och betygsättning har detta år kvalitetssäkrats via framförallt samverkan i kollegiet,
förstelärarnas arbete och lektionsbesök av rektor. Den yrkeslärare som haft förstelärarrollen har
arbetat med att kvalitetssäkra bedömningen på APL genom att ha diskussioner i yrkeslärarlaget och
tagit fram en gemensam grund för hur man bedömer APL, både genom dokument och trepartssamtal.
Den förstelärare som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen har arbetat med sitt arbetslag inom
gymnasiegemensamma ämnen och då framförallt med olika case för att lyfta diskussioner kring betyg
och bedömning.

Rektor har arbetat med att se över varje lärares planering i läsårets start och sedan haft lektionsbesök
för att mötas ute i klassrummet och kunna föra diskussioner kring bedömning efter det. Dessa
diskussioner har skett på medarbetarsamtal.

Elevhälsan och framförallt specialpedagog har haft ett stort arbete med att stötta lärare i bedömning
och betygsättning.

Vi har arbetat mycket ämnesintegrerat detta år och det gör att många haft stort stöd i varandra i
betygsättningen.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Vi ser  en stor skillnad i resultatet i matematik när det gäller bedömningen av undervisningen och
bedömningen av Nationella prov och efter diskussion och analys med lärare i matematik och samtal
med elever efter de nationella proven så anser vi att proven skiljer sig stort från kunskapskrav och det
centrala innehåll som Matematik 1a1 har. Proven går mycket ifrån vad eleverna har arbetat med
under året och det satte en stor svårighet i att göra en helhetsbedömning i matematik.

Eleverna erbjuds utvecklingssamtal en gång per termin och mentorssamtal minst 2ggr per termin där
man går igenom hur det ser ut för dem och vad de behöver fokusera på för att utvecklas framåt mot
kunskapskraven. Utvecklingssamtalen planeras gemensamt i kollegiet och vi använder alla ett
gemensamt framtaget material som man ska utgå ifrån. Bedömningen på alla elever baseras på dels
arbetet de gör i skolan, arbetet de gör på APL och nationella prov. Lärarna använder sig b.la. av
skolverkets bedömningsstöd, sambedömning, diskussioner för att reflektera och få en samsyn på
materialet de har att bedöma. På APL genomförs APL besök och bedömningsmaterial som finns till
hands används där, både eget utifrån kunskapskrav, men på t.ex. Vård och omsorg finns ett färdigt
material som alla använder i kommunen. Skolan arbetar också med Loop Me, ett APL verktyg som
man kan använda sig till viss mån i bedömningssyfte.

Rektor arbetar alltid med nya lärare på skolan kring betyg och bedömning och ansvarar själv detta för
att kunna vara med och stötta, hjälpa och forma en helt ny lärare. Detta arbete sker både i grupp och
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individuellt. Nyanställda får också en mentor tilldelad sig av någon av de andra lärarna för att kunna få
stöd från dem.

Vi startade under vårterminen ett arbete kring betyg som innebär att vi diskuterade betygsättning av F
och Betygsunderlag saknas, våra resultat visade att det på skolan sattes väldigt många
Betygsunderlag saknas och jag lyfte frågan att diskutera vad skillnaden var, detta var bra och nyttiga
diskussioner. Vi har utifrån det beslutat att fortsätta detta arbete in i nästa läsår och ha det som ett
fokusområde.

Tyvärr tog bara 38% av eleverna examen i år, men hela 95% hade arbete eller studier när de slutade
skolan och det är också en av anledningarna att vi behöver se över framförallt stöttning i
betygsättning och det fortsatta arbetet med anpassningar för att fler elever ska klara godkända betyg.

Slutsatser

Att få fortlöpande information om hur man ligger till i sina kurser var något som elevrådet tog upp
under vårterminen och att man kände en avsaknad av detta, eleverna har också skattat lågt i årets
NKI enkät att man känner att undervisningen inte är varierad och man vet inte hur man ligger till, så
detta är ett arbete vi måste sätta tillsammans för att skapa bättre struktur.

Verksamheten har också idag många nya yrkeslärare, vilket några av dem inte är behöriga och där är
målet att de dels ska gå skolverkets utbildning inom betyg och bedömning, läsa Praktiskas egen
utbildning PiL och så småningom vilja läsa på högskolan till yrkeslärare.

Vi behöver arbeta mer med kursmatriser på schoolsoft för att få en bättre struktur kring detta, dels för
mentorer att ta del av, men också  för vårdnadshavare och elever att använda. Detta ska vara ett
naturligt verktyg för oss och ska vara ett arbete som pågår under hela läsåret.

Vi kommer också ha bedömning och betygsättning som ett fokusområde nästa läsår.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolans elevhälsa består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Vi har även tillgång till
digital SYV, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan och elevhälsans struktur har detta år varit ett fokusområde, där vi arbetat mycket med att
sätta elevhälsans rutiner kring extra anpassningar och hög frånvaro. Specialpedagog  och rektor har
arbetat mycket med att även sätta rutiner kring det utredande och åtgärdande arbetet och detta har
även implementerats under läsåret med gott resultat.

Både kurator och specialpedagog arbetar med det främjande och förebyggande arbetet genom
samtalsstöd både till elever och personal, man har också arbetat med att involvera vårdnadshavarna i
en högre utsträckning än innan.
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Elevhälsan har haft elevhälsomöten en gång i veckan där man har diskuterat olika elevärenden, detta
har sedan gjorts en överlämning på detta till mentor eller undervisande lärare vid en klasskonferens.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

De kompetenser som finns inom elevhälsan i verksamheten motsvarar idag elevernas behov. Det
stöttande arbetet har bidragit till att stötta eleverna mot deras mål i form av tydligare struktur på det
utredande arbetet, tydligare struktur kring rutiner när det gäller anmälan eller uppföljning. Arbetet har
skett på både individnivå och gruppnivå där framförallt specialpedagog stöttat i klassrummen.
Skolsköterska kom in ganska sent på enheten, men har med ett riktigt gott och väl strukturerat arbete
hunnit genomföra hälsobesök för alla i åk 1.

Genom specialpedagogens arbete ut i klasserna har också elevhälsan bidragit till studiero, vi har
även deltagit som rastvakter, vilket ger eleverna en trygghet i skolan under rasttid. Hela 97% av
eleverna känner sig trygga i sina klasser enligt LOV enkät, medans 85% känner sig trygga i sin skola
och det visar på att man ofta känner sig mer otrygg i de större sammanhangen som raster.

Vi behöver framåt arbeta på att strukturera upp arbetet kring elever med hög frånvaro, då detta blir
nästa fokusområde. Där har vi inte riktigt lyckats få till en bra uppföljning som bli tydlig för alla. Även
arbetet kring extra anpassningar fungerar bra i elevhälsan, men återkopplingen behöver struktureras
upp.

Slutsatser

Elevhälsan hamnar lätt i att arbeta på individnivå och vi behöver framöver vara mer tydliga i hur vi
arbetar med vad och vem som gör det. Vi behöver bli bättre på att arbeta mer främjande på
gruppnivå.

Eftersom vi har arbetat hårt med rutin och strukturprocesser inom elevhälsan detta läsår, så har vi ett
väl fungerande elevhälsoteam. Vi behöver däremot nästa läsår arbeta med återkoppling ut till övrig
personal och hur vi kommunicerar det som bestäms inom elevhälsan.

Elevhälsan behöver också få en större plats bland eleverna och behöver synas mer hos eleverna. Där
är uppstartsdagarna viktiga och arbetet framåt med t.ex stress, studieteknik, csn osv, sådana delar
som elevhälsan ansvarar för.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Under detta läsår har arbetet med att anskaffa och kvalitetssäkra APL platser varit ett fokusområde,
då vi har en förstelärare som arbetat med just dessa frågor. Rektor har haft återkoppling en gång i
veckan med förstelärare kring hur arbetet gått och verksamheten har ett gemensamt dokument om
var eleverna är på APL och när.
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I dessa möten med försteläraren och yrkeslärare har man också diskuterat och utvärderat APL besök
och trepartssamtal. Hur schemat är utformat möjliggör för lärarna att göra APL-besök, då man har
heldagar fria för detta. Det är också yrkeslärarna som bestämmer vilka moment som läggs på APL
och detta görs via en app som heter LoopMe, där kan handledare och elever säkerställa och se att de
gör alla moment.

Samverkan mellan lärare för att kunna ämnesintegrera och arbeta med APL som en stor del i
undervisningen görs på de avsatta möten en gång i veckan och utvecklingen av samverkan, eleven
och APL platsen görs på de klasskonferenser vi har eller på de elevhälsomöten som sker en gång i
veckan.

Kvalitetssäkring av handledare görs av yrkeslärare och vi hänvisar och ser gärna att alla ska gå
Skolverkets handledarutbildning. Genom våra lokala programråd får också handledare en inblick i
verksamheten, träffa varandra och vara med och utveckla verksamheten. Dessa sker 2 gånger per år.

Utvärdering av APL

De flesta av våra program har lyckats bra med APL-platser och eleverna har haft en bra kvalité när de
varit ute. Vi ser en problematik i b.la. Hantverksprogrammet där det är väldigt svårt idag att få
APL-plats och även en APL-plats av god kvalité. Detta är något skolan har arbetat mycket med och
t.ex. tagit in en extra lärare för att säkerställa att elever inte missar kunskap. Bedömningen och
trepartssamtal är något som har diskuterats och utvärderats mycket detta år, detta fungerar väldigt
bra på de flesta program, men vi behöver utöka detta arbete och sätta en mer gemensam profil och
struktur på hur vi gör.

Under läsåret har vi blivit godkända enligt VO-college vilket ger oss en kvalitetsstämpel på vår
utbildning inom vård och omsorg. Genom att vara godkända och delaktiga där så kommer vi också få
en mycket större tillgång till APL-platser med god kvalité.

Vi har idag en väldigt god samverkan kring undervisningen i skolan och APL, där de flesta lärare i de
flesta kurser kopplar på APL. Det kan vara att arbeta med APL-platsens arbetsmiljö på engelskan,
ergonomin på APL-platsen på idrottslektionen eller yrkesmatematik i matematiken. Detta gör också att
eleverna får en bättre uppfattning om sin helhet på sitt valda yrkesprogram.

Under detta läsår har det nu äntligen lossnat kring att få göra studiebesök eller ta in någon extern
utifrån att föreläsa och vi har gjort flertalet av dessa. Vi har haft flertalet besök av branschfolk och av
facket. Vi har också gjort studiebesök på Ullared, Innovatum science center, en stor gård där vi tittat
på robotteknik osv.

De lokala programrådsmötena fungerar väl på flera program, tyvärr är det svårt att få handledare och
branschfolk att komma på dem, så även om det går ut flera inbjudningar är det få deltagare. Detta har
vi diskuterat mycket och kommer fundera på hur vi utvecklar detta till nästa läsår.

Slutsatser

Kvalitén på arbetet med APL har höjts avsevärt detta år pga den förstelärare som har arbetat med
detta under året. Det som behöver arbetas vidare med nu är att sätta dokument för de rutiner som
skapats och sedan arbeta med uppföljning för att se att de efterföljs. Våra yrkeslärare är fantastiska
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på att arbeta för att hitta bra APL-platser och försöka skapa bra och meningsfulla APL platser åt
eleverna och dessa processer ska vi fortsätta lyfta.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Vi har även detta år arbetat med en digital lösning inom studie- och yrkesvägledning, där vår studie-
och yrkesvägledare har arbetat 2 dagar i månaden med digitala träffar och samtal med eleverna.
Studi - och yrkesvägledaren har anställts centralt och har haft kompetensen som behövs för
uppdraget. Eleverna ha bokat sin tid via snackamedskolan.se och det görs via deras skolinlogg och
har på så sätt varit lättillgängligt för dem.

Elevernas behov kartläggs efter diskussioner i elevhälsan och beslut där, men även mentorer har en
stor del i att utvärdera och se över elevens behov att vägledas av en SYV. I de klasskonferenser som
sker veckovis tas sedan frågan upp och man ser över eller hjälper eleven att boka en tid vid behov.

SYV har integrerats genom flertalet inspelade föreläsningar om t.ex. högskoleprovet, CSN eller olika
utbildningar efter gymnasiet. Förutsättningarna har varit goda för eleverna att göra väl underbyggda
studie- och yrkesval.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Vi har även detta år arbetat med en digital lösning inom studie- och yrkesvägledning, där vår studie-
och yrkesvägledare har arbetat 2 dagar i månaden med digitala träffar och samtal med eleverna.
Studie- och yrkesvägledaren har anställts centralt och har haft kompetensen som behövs för
uppdraget. Eleverna ha bokat sin tid via snackamedskolan.se och det görs via deras skolinlogg och
har på så sätt varit lättillgängligt för dem. Detta har fungerat väldigt bra utifrån den digitala kontakt
som erbjuds, eleverna har fått hjälp att boka tid när det behövs av mentor och samtalen har varit bra.
Vi ser däremot att vi saknar den fysiska kontakten och många elever har svårt att ta till sig att det
finns en SYV på skolan. Resultaten blir därför att det ändå är ganska få som söker SYV kontakt. Vår
administratör har också då fått ta en hel del SYV uppgifter.

Undervisningen har integrerats genom flera studiebesök och även besök på skolan från människor i
arbetslivet. Samverkan har skett främst genom filmer och föreläsningar som spelats in av studie- och
yrkesvägledaren och som personal använt både i undervisning, men också på mentorstid. Fördelen
med filmer är att man kan se dem fler gånger och på så sätt repetera hur man gör högskoleprov, vad
som gäller för CSN eller vad man kan läsa efter gymnasiet.

Vi har under året haft två studie- och yrkesvägledare och båda har haft en god kunskap och kunnat
ge en allsidig information till eleverna utifrån deras yrkesval. De har båda också varit ett gott stöd för
elever som är osäkra på sitt val.

Studie- och yrkesvägledare har med rektor haft avstämningar månadsvis kring arbetet, förutom den
kontakt som skett via möten eller mailkonversation kring elever.
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Slutsatser

Utifrån hur arbetet med studie- och yrkesvägledningen har organiserats och genomförts så har vi
skapat en god struktur kring arbetet med studie- och yrkesvägledning. Arbetet hade kunnat utvecklas
mer och SYV hade kunnat vara en större del i verksamheten, men på grund av verksamhetens storlek
så är inte behovet av en SYV på mer tid så stort, därför har detta upplägg fungerat bra. Behovet som
vi ser det just nu är endast samtal med elever. Några fysiska möten per termin är något som vi önskar
som som vi redan framåt planerat för.

De väldigt lyckade processerna som vi ser är de förinspelade föreläsningar som vi fått, då man kan
återanvända dem och påminna eleverna. Här hade jag önskat att arbetet med mentorer utökades och
det är något vi planerat inför nästa läsår.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Våra styrkor detta läsår har varit det kollegiala samarbetet och samverkan med ämnesintegrerad
undervisning där många lärare har arbetat med att koppla sina kurser till varandra eller APL. Vi har
t.ex. arbetat med yrkesmatematik, arbetsmiljön på APL platsen på engelska och ergonomi
tillsammans med idrott & hälsa.

Eleverna skattar enligt enkät NKI Academedias elevenkät högt sin trygghet på APL och strukturen på
APL, vilket såklart har till stor del det samarbete som startats med yrkeslärare i år genom vår
förstelärare och varit väldigt lyckat.

Vi behöver utvärdera och justera arbetet med  prövningar och extra anpassningar för våra eleverna
har haft svårt att förstå och genomföra prövningarna. Trots att det arbetet struktureras upp och
eleverna har  fått möjligheter att få stöd och hjälp har inte många valt att ta den chansen, vilket i
slutändan ledde till att det blev en otrolig stress och hets precis vid betygssättning.

Att jobba med närvaron är otroligt viktigt för att måluppfyllelsen ska öka. Ger vi eleverna en
meningsfull vistelse i skolan så kommer de att dyka upp och genom ökad närvaro på lektioner, vilket i
sin tur skapas genom meningsfulla skoldagar, kommer vi att minska antalet F och streck och därmed
minska antalet prövningar.

Organisation kring IMV elever behöver struktureras upp överlag och en IM-samordnare ska anställas
för att vi ska kunna öka kvalitén på introduktionsprogrammet.

Mycket nytt har hänt detta läsår och vi har verkligen börjat utvärdera och arbeta med vår
undervisning, vilket vi kan se på medarbetarenkäten, att det som flest medarbetare är nöjda med är
hur vi arbetar med utvecklingen av skolan. Vi har haft många nya lärare, vi har lagt om program från
lärling till skolförlagt och vi har haft ett schema som inte fungerat fullt ut, vilket gör att arbetet på
skolan varit omvälvande för både elever och personal, men utvecklingen är väldigt kul att följa.

Fokus och utvecklingsområden nästa läsår i vårt systematiska kvalitetsarbete blir närvaro, betyg och
bedömning och fortsatt utveckling av APL. Vi gör en del stora förändringar på många program med
APL, strukturerar om schemat helt och får många nya lärare till oss, detta kommer vara mycket
spännande att arbeta med.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Trollhättan 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 Trollhättan

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad 8 3

Bygg- och anläggningsprogrammet Måleri 4

Barn och Fritidsprogrammet 4 12 4

Elprogrammet 7

Fordonsprogrammet 5 5 4

Handel och försäljningsprogrammet 4 7 7

Hantverksprogrammet Frisör 4 8 5

Vård och omsorg 2 5 10

Naturbruksprogrammet 1

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Bygg- och anläggningsprogrammet 2

Programinriktat val Barn - och fritidsprogrammet 5 2 1

Programinriktat val Fordonsprogrammet 5 1 1

Programinriktat val Handel och försäljningsprogrammet 6

Programinriktat val Hantverksprogrammet 3 1

Programinriktat val Vård och omsorg 4 1
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Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2020/2021 59% 17% 57%

2021/2022 58% 16% 48%

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

Personal

Vi är 20 anställda på skolan totalt och dessa är fördelat på 8 yrkeslärare, 6 gg-lärare och 3 st inom
elevhälsan, samt en resurspedagog, en administratör och rektor. Alla yrkeslärare utom en av dem är
behöriga, men han har kommit in på yrkeslärarprogrammet och börjar läsa höstterminen -22. Alla
gg-lärare är behöriga lärare. Inom elevhälsan har vi en specialpedagog, en kurator och en
skolsköterska och de besitter alla de kompetenser som behövs inom deras yrke.

Organisation och arbetsformer

Skolan idag har en rektor, men ingen biträdande rektor, istället arbetar vi med en ledningsgrupp som
består av rektor och de två förstelärare. Vi har också detta år arbetat med olika arbetsgrupper, som
schemagrupp, marknadsföringsgrupp och aktivitetsgrupp. Arbetslagen har varit indelade i yrkeslärare
och gg-lärare.
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