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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2021/2022

Praktiska gymnasiet Västerås har under året haft i genomsnitt 210 st elever inskrivna på skolan.
Skolan kan inte växa mycket mer nu då salarna ej rymmer fler elever. Nu måste vi utöka vår lokalytor.

Skolan är organiserad med en rektor, admin, EHT och lärare. Lärarna är uppdelade på två arbetslag.
Vilket innebär att varje arbetslag har en arbetslagsledare. Arbetslagsledare träffar rektor varannan
vecka för att förmedla och sammanfatta önskemål, beslut eller frågeställningar som varit ute på
remiss.

Klassråd som har följts av elevråd där rektor deltagit har förekommit var fjärde vecka.

Skolan har två  personalmöten i veckan. Ett verksamhetsmöte såsom tex APT. Det andra  är
kollegiala pedagogiska möten som förstelärare leder. Det sistnämnda har varit  öronmärkt för  att
gemensamt arbeta med vad som är på agendan såsom analysseminarium rörande SKA-planen eller
tex förtydliga mentorsrollen, hur vi ska arbeta med gymnasiearbetet eller olika
gymnasiegemensamma ämnen för att kunna öka andelen elever som då har möjlighet att ta
yrkesexamen. Syftet är att hitta nya pedagogiska grepp såsom fler moment där lärare utgår från
elevens yrke. Det är viktigt att öka förståelse hur viktigt det är för eleven att organisationen arbetar
agilt runt eleven. Vilket kan vara ett grepp för att komma vidare i utmaningar lärare ställs inför i sin
yrkesroll för att uppnå ökad måluppfyllelse eller för all del närvaro. Boken “Lektionsdesign”  av Helena
Wallberg har hjälpt lärarna att utgå från “de åtta steg” när man designar sin lektion. Eleverna känner
igen sig när  lärare designar sina lektioner på liknande sätt vilket har varit en framgångsfaktor.

En framgångsfaktor har varit att påbörja processen med pensum, matriser då elever får syn på vilka
förmågor den har uppnått och vad som behövs för att uppnå en högre betygsvalör.

Under läsåret har mer resurser tillsatts till elevhälsan som tillsammans med rektor arbetat fram ett
förfinat främjande och förebyggande  material: “Livskompassen” vilket i år kopplats mer mot
funktionen SYV vilket tidigare var mer utformat mot kurator. I stort går materialet ut på att elever sätter
upp delmål och mål för att få syn på att man själv kan göra beteendeförändringar i sitt mående eller i
sin utbildning. Materialet har framförallt implementerats i åk 1 detta läsår.

EHT och rektor är nu klara, “en metodbok” har arbetats fram med all dokumentation som man kan
tänka sig behöva som undervisande lärare eller mentor rörande eleven. “Metodboken”rymmer även
förslag på länkade blanketter, rutinbeskrivningar och flödesscheman. Syftet är att underlätta för lärare
att ha allt material, blanketter som rör eleven sammanställt på ett och samma ställe.

Att höja examensgraden var ett fokusområde detta läsår, tyvärr ser vi en nedgång trots extra insatser
detta läsår det är framförallt gymnasiearbetet som satt “käppar i hjulet” för eleven. Läsåret 2020-2021
var det 95 procent som tog yrkesexamen för pojkar och flickor på totalen lokalt på Praktiska
gymnasiet Västerås som tog yrkesexamen. Tyvärr sjönk antalet elever med yrkesexamen till 90%,
alltså 5 procentenheter lägre än fjolåret. I riket hamnar vi på  91,8%. 2020-2021  såg vi glädjande
siffror att pojkarna närmade sig flickorna i examensgraden på Praktiska Gymnasiet Västerås. Läsåret
2021-2022 ser vi att fler pojkar hela 98% tar yrkesexamen. Läsåret 2021-2022 tog 76% av flickorna
yrkesexamen. Flickorna tappar med 20 procentenheter. Vilket vi naturligtvis behöver se över till
kommande läsår.
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Skolan har arbetat med att samtliga elever och vårdnadshavare ska trivas med sitt val av gymnasium.
Vi tror att om man som elev trivs på sin skola kommer man även uppleva högre trygghet, högre
motivation och måluppfyllelse . Vi lever efter devisen AMBITION-KRAFT och GLÖD som är Praktiska
Gymnasiets värdegrundsord i allt arbete oss emellan!
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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
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- Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.

Aktiv resursfördelning

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

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

Arbetsprocesser för uppföljning av undervisningen

● Koncerngemensam elevenkät som därefter följs upp i arbetslagen.
● Elevavstämningar var tredje vecka på ett rullande schema åk 1, 2 och 3, där EHT lärare och

mentorer deltar. Här belyses elevens / gruppens hela situation.
● Undervisningsutvärdering två ggr per läsår.  Rektor har detta läsår valt grupperna efter vilka

fokusområden kontra extra fokus på åtgärda antal betyg F i idrott och engelska eller fokus
mot vilka klasser där tex trygghet behöver stärkas. Lärarna stämmer av resultatet  med
eleverna.

● Lärarna lämnar betygsprognoser i slutet av vårterminen. Ytterligare en lokal betygsprognos
genomfördes två veckor innan betygsättning då betygssättande lärare träffade rektor och
specialpedagog.

● Tre kollegiala träffar för sambedömning av betyg
● Förstelärare informerar samtliga nyanställda hur vi arbetar med att “designa lektioner”.
● Analysseminarium av resultat av fokusområden i ska-planen 3-4 gånger per läsår

Arbetsprocesser för uppföljning av  ökad närvaro:

● Elevavstämningar  var tredje vecka där EHT,  lärare och mentorer deltar. Här belyses elevens
/ gruppens hela situation.

● EHT delger  lärare/mentorer frånvarostatistik för elever med mer än 15 procentenheters
frånvaro.

5



● Mentors uppföljning av mentorselevens skolsituatiion. Mentorstid en gång per vecka extra
resurser har fördelats, 45 min/vecka. Under året har mentorsrollen förtydligats med en
beskrivning av uppdraget i samråd med mentorerna. Stora delar av Praktiskas mall har
använts. Mentorerna  har fått ta del av en modell för strukturering och  effektivisering av tid
och arbete: Schemaläggning i kalendarie av återkommande uppgifter, dokumentationsmallar
för grupp / enskild elev där uppföljningar planeras,  innehållspunkter för mentorstiden - samlat
i en modul i ClassRoom.

● EHT stämmer av två gånger per läsår frånvaron på organisationsnivå.
● Analysseminarium av resultat av fokusområden i arbetsplanen

Övriga processer för lärarnas ökade kunskap kring undervisning och elevens måluppfyllelse

● Fortsatt kollegialt lärande med grund i Wallbergs läromedel “ Lektionsdesign”
● Analysseminarium kring fokusområden i ska-plan
● APL - omarbetade poängplaner: Åk 1 VVS och EL  inne på skolan. APL i åk 2 och åk 3.
● APL- kompetensutbildning av det systematiska arbetet. Skolverket har varit föredragande
● Trygghetsenkäter diskuteras på klassråd och elevråd.
● Trygghetsvandring -elevrådet och rektor
● Kursutvärderingar utav samtliga kurser
● Pensum, matriser har genomarbetas i kurserna. Utbildning och utvecklingsinsats av Per Måhl
● Livskompassen elever arbetar med delmål och mål som främjar utveckling
● Arbete med ordningsregler kopplade till beteende och konsekvenstrappa
● Ökade specialpedagogiska insatser mot APL. Specialpedagog hjälper elever med stärkande

insatser mot APL
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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  nationella elever med examen och genomsnittlig betygspoäng GBP

● Andelen elever med yrkesexamen har tyvärr vänt nedåt från 94% till 89% vilket är 5 procentenheter.
Glädjande fick en elev Yrkesexamen efter sommarskolan. Vilket innebär en något högre procentsats än
i tabellen ovan. Tyvärr har inte skolans insatser hjälp trots att detta varit ett fokusområde.

● Vi kan se att det är på HV-programmet, alltså flickorna som tappat vi mest.
● På EE -och energiprogrammet tappar vi andelen elever som tar yrkesexamen med ca 5 procentenheter.
● Glädjande är att pojkarna på VVS -och fastighetsprogrammet har lyckats bäst med att ta yrkesexamen,

hela 9 procentenheter fler än läsåret 2021
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● Andelen elever med yrkesexamen har tyvärr vänt nedåt från 95% till 89% vilket är en skillnad på 6
procentenheter. Även här kan vi se att det är flickorna som drar ner siffrorna.

GBP
för elever med
examensbevis,
genomsnittlig
betygspoäng,
-Praktiska Gymn
20-21 och 21-22
-Riket
2020 2021

GBP
genomsnittlig
betygspoäng
snitt i riket per
program
2020-2021

GBP
genomsnittlig
betygspoäng
snitt för elever
-Praktiska Gymn
21-22
-Riket

EE 12,0-12,5 13,2

HV 13,5-12,9 14,4

VF 12,1-12,1 12,9

genomsnitt
program

12,6

riket 21-22 14,6

8



Vi kan konstatera att vi ligger kvar på samma GBP som tidigare läsår. Detta var ett
fokusområde där vi inte gjort någon stegförflyttning. Vi ser att flickornas betyg har sjunkit
medan pojkars betyg har ökat procentuellt.

Vid utvärdering från eleverna så har pandemin satt sina spår och skolan har haft svårt att motivera
eleverna till att åter komma till skolan efter distansstudier.  Att höja andelen  GBP är ett av
fokusområdena detta läsår. Tyvärr ser vi att vi inte lyckats. Vi har för hög andel som inte lyckas med
sina gymnasiearbeten framförallt på HV-programmet.

Elever med studiebevis med minst 2500p har ökat i antal med 2st elever. Så inge större förändring
har skett.
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Elever med behörighet till högskola har minskat med på El -och energiprogrammet.
Hantverksprogrammet har samma antal elever som tidigare läsår.

● (andel som fått anställning** YP) Saknas ännu SYV kontaktar elever

Andelen elever som har fått arbete efter avslutade studier är 21 stycket medans 2 kommer att studera
vidare. Det var totalt 59 elever som tog studenten.
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Betygsfördelning - samtliga elever

Glädjande  kan vi se att de högre betygvalörerna har ökat i antal. Vi ser att arbetet med pensum har
hjälpt både lärare och elever att sträva mot ett högre betyg. Detta var ett fokusområde under läsåret.

● Betygsvalörerna A och B har ökat med 1 procentenhet sedan läsår 2020-2021
● Betygsvalören C har ökat med 2 procentenheter sedan läsår 2021-2022
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Betygsfördelning per program

Här ser vi att på totalen en glädjande utveckling,
● EE-programmet har högre betygsvalörer A-C och minskat antal satta betyg E från tidigare

läsår.
● HV-frisör, barberare har gjort en stegförflyttning mot de högre betygvalörerna såsom

beygsvalören B och antal satta betyg F har minskat.
● HV -STY har trenden tyvärr brutits där vi ser färre antal satta högre betygsvalörer C-A och 12

procentenheter fler satta betyg F.
● VVS -och fastighetsprogrammet har en tyvärr en skillnad på 17 procentenheter fler satta

betyg F och färre höga betygsvalörer.

● Tyvärr har vi inte lyckats med att få eleverna godkända på gymnasiearbetet. Antal satta betyg
F har  ökat med 11 procentenheter detta läsår. Trots att detta var ett av fokusområdena.

Betygsfördelning SVE/ SVA betygsfördelning -per kurs

Här kan vi se en positiv utveckling i SVA 1 betygsvalören B har ökat med 11 procentenheter. SVA2
kan vi se att betygsvalören C har ökat med 50 procentenheter. SVE 1 och 2 ligger ungefär lika i
fördelningen av betyg sedan 2021.Dock är ett betyg felsatt en elev fick betyget C men i
stapeldiagrammet  visas betyget som betygsvalören F. SVE3 ser vi en större avvikelse 21/22 ser vi att
betyget E är få i förhållande till betyg F och betyg C och B.
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Nationella prov

Här ser vi att 71% av eleverna som skrev nationella provet i ämnet matematik VT22 fick betyget F.
Det är en ökning med 18 procentenheter om vi jämför med VT19. Anledningen till större andel F i
kursen matematik beror på att eleverna läser matematik på två år och läste därmed den gamla
ämnesplanen. Den nya ämnesplanen trädde i kraft från och med höstterminen 2021, efter att eleverna
hade påbörjat läsa kursen utifrån den gamla ämnesplanen. Nationella provet i ämnet matematik gav
därmed inte en rättfärdig bild av elevernas kunskaper då den inte testade de kunskaper som eleverna
faktiskt besitter eller har tränat på.
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Nationella prov - Svenska 1-2-3 överensstämmer NP/kursbetyg-per kurs

Här kan vi se att kursbetyget och betyget på nationella provet skiljer sig åt ca 50% av eleverna per
årskurs fick högre betyg.

Engelska 5 och 6 betygsfördelning olika läsår

Engelskan 5 var ett fokusområde under läsåret. Vi kan med glädje se att antal betyg F har minska
från 19% till 5% vilket är en skillnad på 14 procentenheter.
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Betygsfördelning nationella prov - Engelska 5

Här kan vi se läsår 2019 att skolan satte lägre betyg än ramen för nationella provens betygsresultat.
Vi ser att vi på El -och energiprogrammet fortsätter att att ligga både lägre och högre än nationella
provens betygsresultat. Vi vet att majoriteten är pojkar på programmet.

VT22 ser vi att vi har kommit tillrätta med för lågt satta betyg utifrån nationella proven.

HV-hantverksprogrammet ser vi att vi kommit tillrätta med för lågt satta betyg.

VT19: VVS -och fastighetsprogrammet var 14 st elever inskrivna i Engelska 5. Totalt fick 5 st elever
betyget F. Vi kan konstatera att eleverna fick lägre betyg än på nationella provet. Till VT22 har vi alltså
lyckats rätta till detta.

Vi ser att både på HV och VVS -och fastighetsprogrammet så är det högre satta betyg än de
nationella provens resultat.

Ma1a betygsfördelning olika år

Här ser vi att betygen fördelat sig på annat sätt än tidigare. Vi har avvikelse på fler antal satta betyg F
vilket skiljer sig negativt med 16 %enheter. Positivt är att det förekommer 8% betygvalören A och C
vilket inte sattes något så högt betyg under läsåret 2021.Vi ser även en positiv stegförflyttning mellan
betygsvalörer E och D.
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Nationella prov - Matematik 1a

Anledningen till att 44% av eleverna fick betyget F på nationella provet beror på att eleverna skrev
nationella provet utifrån den nya ämnesplanen i kursen matematik 1a. Men de läste kursen matematik
1a utifrån den gamla ämnesplanen eftersom de läser kursen på 2 år. Det resulterade i att eleverna
inte hade med sig rätt förutsättningar för att klara nationella provet i ämnet matematik. Eftersom
nationella provet som eleverna skrev inte stämmer överens med den ämnesplan som eleverna har
läst ger resultatet därmed inte en rättvis bild av vilka kunskaper eleverna egentligen besitter.

Elever på introduktionsprogram utbildningsresultat

Glädjande är att anpassningarna med mindre undervisningsgrupper och en strategi tillsammans med
specialpedagog har gett utdelning, eleverna har lyckats bättre än läsåret 2020-2021. Vi kan även se
att IM-elevernas både hos pojkar och flickor högre betygsvalörerna har ökat.
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Normer och värden

Jag känner mig trygg i skolan (elevenkät vt 22)

Jag tycker att eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra sätt (elevenkät vt 22)

Vi kan se att eleverna känner sig något mindre trygga på skolan detta läsår 2021-2022 det var 88%
som svarat att de var trygga mot tidigare 93%, alltså 5 procentenheter kände sig mer otrygga mot
läsår 2020-2021. Dock är fler trygga 2021-2022 mot läsår 2019-2022 då 78 procent var trygga.

Vi kan utläsa att det har blivit en stegförflyttning mot att man är mer trygg i sin klass hela 95% är
trygga  läsåret 2021-2022 medans 90% var trygga läsåret 2020-2021.

Eleverna utvärderar i LoV-enkäten 2021-2022 att det är bra om skolan jobbar med grupptryck det är
42 stycken elever som skulle vilja detta. Tätt intill  kommer självkänsla och självförtroende det är 41
stycken av eleverna som skulle vilja bli stärkta i detta. Vi personal tar med oss detta till kommande
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läsår.

63% av eleverna upplever att de är delaktiga i planeringen av ordningsregler, det är en minskning från
förra årets 68%. Eleverna får vara med och välja ordningsreglerna först i sin klass och sedan i elevråd
för att slutligen kommuniceras med personal på skolan. Trots att detta genomförts systematiskt ser vi
en procentuell minskning. Kvalitativ kan vi uppmärksamma att själva ordningsreglerna inte har några
större förändringar och det kan vara en förklaring till att eleverna inte upplever delaktighet när de inte
påverkar.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Undervisningens kvalitet utmärker sig genom att våra lärare har gemensam lektionsstruktur byggd på
“Lektionsdesign” författad av Helena Wallenberg om  lektionens  “åtta steg”.  Att vi gör “lika” har gjort
att eleverna känner igen sig. Vår elevgrupp behöver struktur, ordning och så lite oro som möjligt kring
klassrumsmiljön.

Arbetet med extra anpassningar har tydliggjorts i och med arbetet med “Lektionsdesign” där läraren
så långt som det är möjligt planerar (designar) undervisningen på sådant sätt att större delen av
undervisningsgruppen har tillgång till material som möter dennes nivå. På så sätt har skolan lyckats
förebygga och minska behovet av  extra anpassningar.

Måluppfyllelse dokument -MUD har genomförts var tredje vecka årskursvis. Avstämningen har lett till
att elever med svårigheter har kunnat uppmärksammas i ett tidigt skede. Under MUD mötet lyfts även
extra anpassningar upp, ska i förväg vara ifyllda.. Lärarna ser att extra anpassningar är svårare att
genomföra när det är “bland grupper” elever från olika program. Då det tar extra tid av läraren att
kunna förhålla sig till extra anpassningarna och gör extra anpassningar till enskilda elever.

Skolan är nu igång med självskattningsmaterialet Livskompassen. SYV och lärare har utvecklat
materialet under läsåret. Elever kan sätta delmål och mål för att själva kunna utmana sina mönster
och själva kunna se progression i sin utveckling. Detta kan vara allt från skolarbete, till sömn till att
försöka må bättre/ohälsa. Detta är ett försöka att enskilda samtal hos SYV och kurator han ske på
gruppnivå och färre på individnivå.

Utvärderingen av undervisningen

Skolan har fortsatt med ytterligare ett än mer gediget arbete kring studieron där vi tar hänsyn till
beteende förståelse och konsekvens. Vi har försökt att trycka på ordningsreglerna och mobil policyn,
men ser inte att vi har nått fram i den utsträckning som vi skulle behöva.utifrån resultatet på LOV-
enkäten.

Vi kan se en ökning av elever som inte känner till skolans ordningsregler speciellt på VVS -och
fastighetsprogrammet och El -och energiprogrammet.  Om vi jämför med föregående läsår kan ser vi
att 18% av eleverna känner inte till skolans ordningsregler. Det är en ökning med 11 procentenheter
från förra året.

Att vi involvera eleverna med reellt elevinflytande och att  lyssnat av eleverna i olika forum såsom
mentorstid (vilket varit ett fokusområde där mer tid, 45 min varje vecka tilldelats där mentor och elev
träffas.), klassråd och elevråd tror vi är en bidragande faktor till trygghet och studiero på skolan. Enligt
resultatet på LOV-enkäten kan vi se att hela 37% av eleverna upplever inte att man fått med och
diskuterat ordningsreglerna.  Det är en ökning från förra året  med 5 procentenheter.

Vi kan se att yttre faktor såsom installerade kameror i offentlig miljö lugnat och gett eleverna större
trygghet och minskat antal incidenter.
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Vi ser att gymnasiegemensamma lärare och yrkeslärare har jobbat ihop t.ex.har samarbetat med El
och- energiprogrammet och engelska skett.

Hantverksprogrammet inriktning frisör, barberare och hår och makeupstylist har fått genomföra
praktiskt moment på (hår)dockor och redovisat på engelska.

Skolan har haft temaveckan “Globala målen”, en temavecka som sträckte sig från måndag till fredag
V.7. Syftet med temaveckan är att lyfta fram de globala målen samt att  samarbeta över
ämnesgränserna. Här skedde samarbetet över alla ämnesgränser både mellan
gymnasiegemensamma lärare och yrkeslärare. Lärare har kunnat koppla sina ämnen till de globala
målen och de globala målen till gymnasiegemensamma ämnena.

Syftet med de globala målen är att få eleverna att se saker ur ett annat perspektiv och sätta sig in i
hur andra människor eller samhällen har det för att få ett större förståelse samt respekt för andra
människor, både människor i sin närhet men även människor som befinner sig i andra delar av
världen.

Temaveckan bygger på diskussioner i olika grupper och syftet med den är att låta eleverna ta ställning
och dela med sig av sina åsikter både i mindre grupper, men även i större grupp. Temaveckan
avslutades med en praktisk dag, där elever tillsammans med lärare gav tillbaka till samhället med
syfte till att bidra till att vi tillsammans ska nå de globala målen år 2030. De olika årskurserna jobbade
med olika kategorier, vilket resulterade i att eleverna arbetar mot olika globala mål.

Lärare har auskulterat, skuggat varandra detta skedde vid tre olika tillfällen med tre olika teman utifrån
litteraturen Lektionsdesig. På så sätt har vi försökt vara mer evidensbaserade. Yrkeslärare har
skuggat yrkeslärare och gymnasielärare  har skuggat yrkeslärare och tvärtom. På det sättet blir vi mer
delaktiga i varandras utbildning och kan utbyta idéer med varandra.

Samtliga lärare har möten en gång per månad med andra lärare, funktioner på andra Praktiska skolor.
Syftet med mötena är att utbyta idéer och erfarenheter med varandra, speciellt med andra lärare som
undervisar i samma ämne. Vi ser en vinning i det i och med att vissa ämneslärare är ensamma i sina
ämnen och har blivit hjälpta av att ha någon annan att bolla ideer med.

Studiehandledning på modersmål erbjuds  elever som har rätt eller behov av stödet. Detta bidrar till
en god undervisning av eleverna med detta behov.

Slutsatser

Vi kommer att fortsätta med att arbeta med närvaron. Arbetet med elevernas närvaro/frånvaro
kommer under kommande läsår 2022-2023 vara en del av vår SKA-plan. Skolan har tilldelat mer
resurs till  elevassisten/ lärarresurs/ trygghetssamordnare på heltid som bla  kommer att ringa
frånvarande elever på morgonen och på det viset fånga upp elever med frånvaro.

Vi kommer fortsätta med täta MUD avstämningar,  var tredje vecka, under kommande läsår på ett mer
systematiskt sätt. Än är vi inte nöjda med diskussionerna kring extra anpassningar.

Vi kommer att fortsätta jobba med de Globala målen och fortsätta med temaveckan globala mål.
Förhoppningen är att utveckla temaveckan ännu mer genom att relatera till aktuella världshändelser
för att fånga elevernas intresse i stor utsträckning som möjligt.
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Vi kommer att fortsätta auskultera, skugga varandra, vi såg en vinning att få besöka varandras
lektioner och ta del av varandras lektionsupplägg och vi ser även att vi växer av att både ta emot och
ge feedback till varandra.

Gymnasiegemensamma lärare och yrkeslärare kommer att fortsätta ha ämneskonferenser med andra
lärare på andra praktiska skolor. Lärare ser en vinning i att dela idéer och erfarenheter med varandra.

För att få bättre studiero behöver vi arbeta än mer med ordningsregler. Vi kommer att se till att
Informationen som  kommer från elevrådet kommer vidare till klasskompisarna i större utsträckning än
vad den idag gör. Frånvaro bland eleverna  kan vara en orsak att informationen inte kommer fram
vilket vi behöver se över. Vi behöver diskutera nya strategier gällande arbetssätt att delta,- reellt
elevinflytande ett förslag är att ordningsreglerna ska genomföras under lektionen samhällskunskap i
kursmålet demokrati.

Naturligtvis är vi inte nöjda förrän 100% av våra elever är trygga. Elevrådet genomförde under ht -21
en trygghetsvandring på skolan där rektor och elever såg över platser där man kunde känna sig
otrygg på skolan. Här fick vi fatt i att korridorerna på på plan 2 känns otrygga. De upplevs smala och
trånga. Nu har vi i större grad vuxna i verksamheten båda arbetslagen har cirkulationsschema för
lärarna. Vi tror på att fler vuxna ska finnas i gemensamma utrymmen. Rektor prioriterade att träffa
samtliga klasser då det framkom att åk 1 var otrygga med åk 3. Detta tar vi med oss till
introduktionsdagarna i augusti, där vi kan se över samarbetsövningar mella åk 1 och 3.

För att skapa bättre studiero behöver vi som skola vara konsekventa, alla lärare ska följa reglerna.
Det är något som vi behöver jobba vidare med och bli bättre på. Detta för att skapa enhetlighet på
skolan, där samtliga lärare och personal jobbar mot samma mål.  Vi kommer även se till att det blir en
konsekvens för de elever som inte följer ordningsreglerna. “Konsekvenstrappan” är uppdaterad och
kommer implementeras.

En annan slutsats är att vi inte kan fortsätta med samma rutin som tidigare. Kommande läsår kommer
rektor att start arbetet med ordningsreglerna via elevrådet, därefter så får man i demokratisk anda
diskutera reglerna som kommer läggas in som ett moment i kursen samhällskunskap 1a i kursmålet
demokrati. Förhoppningsvis kommer vi att kunna kvalitetssäkra att fler elever diskuterar och har
medbestämmande gällande reglerna.

Rektor har omfördelat resurser för att anställa en elevassistent/ lärarresurs/ trygghetssamordnare för
öka tryggheten både i klassrummen och i de gemensamma utrymmena.

Skolan har fortsatt att i demokratisk ordning arbeta med ordningsregler för hur lärare-elev, elev-elev
ska ha det tillsammans. Detta har informerats på APT och i kalendariet har det varit öronmärkt tid för
samtliga klasser. Tyvärr ser vi inte att aktiviteterna fungerat. 83% av eleverna känner till
ordningsreglerna läsåret 2021-2022. Det är en negativ avvikelse på 12 procentenheter sedan läsåret
2020-2021 då 95% kände till ordningsreglerna. 63 procent av eleverna upplevde 2021-2022 att de
inte varit med och diskuterat ordningsreglerna. Vi ser även en negativ trend, läsåret 2020-2021 var
det 68% av pojkarna som varit delaktiga.Vi ser att eleverna detta 2021-2022 i högre grad är trygga
med skolans personalen hela 93%. Vilket är en förbättring sedan läsåret 2020-2021 då 89% av
eleverna var trygga med skolans personal. Detta är en stegförflyttning åt rätt håll med 4
procentenheter.
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Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen som finns på skolan är IMV - Programinriktat val, och IMY -
Yrkesintroduktion.
Elever på IMV går mot nationell behörighet och aktuellt ämne från grundskolan läses från start.
Behörighet till nationellt program ska nås så snart som möjligt, och målet är att det ska ske under
första läsåret.

Elever på IMY kan välja två spår: att gå mot nationell behörighet eller att gå mot anställningsbarhet.
Individuell studieplan upprättas efter personliga mål av IM-ansvarig som är SYV..

Tidigare år har schemaläggningen varit en utmaning för elever som läser grundämnen då krockar har
skett med andra kurser, då grundskoleämnena har legat under samma dag som de nationella
eleverna har andra kurser. I år har schemaläggningen varit väl fungerande för dessa elever.

Det sker löpande uppföljning av elevernas utveckling och studieplaner på Introduktionsprogrammen
det är SYV som är IM-ansvarig på skolan. SYV har ett löpande ansvar att se över elevernas
kunskapsinhämtning och dess studieplaner och arbeta agilt beroende om de uppsatta målen nås eller
ej.

Samverkan mellan lärare sker via måluppfyllelsedokument -MUD, där man gemensamt diskuterar
upplägg och lösningar för aktuella situationer som rör eleven. Specialpedagog är inkopplad på
samtliga introduktionselever som i ett samspel med mentor och undervisande lärare ansvarar för den
praktiska implementeringen av anpassningar eller särskilt stöd.

Introduktionsprogrammen har fått ett större fokus eftersom SYV arbetat mer genom att vara ute i
undervisningsgrupper och haft en tätare kontakt med berörd personal, samt med vårdnadshavare och
hemkommuner.

Utbildning och uppdatering av vika introduktionsprogram som bedrivs på skolan och vad som skiljer
mot de nationella programmen har genomförts med lärarna. Studieplaner och rutinbeskrivningar för
IM-elever är uppdaterad.

Utvärdering av introduktionsprogram

Strukturen fungerar väl utifrån sitt syfte och planeringen av innehåll och längd fungerar bra - och
kommer som tidigare fortsätta vara flexibla - beroende på hur lång tid det tar för eleven att nå sina mål
i respektive kurs beroende på egna uppsatta mål.

Organisationen av Introduktionsprogrammen fungerar väl. Vid uppstart har SYV tillsammans med
mentor haft ett gemensamt introduktionssamtal där information  och förutsättningar delges elev och
vårdnadshavare. På så sätt har även mentor fått en större insikt i vad som skall ingå i programmet
och vilka möjligheter eleven kommer ha för att nå målen. Studieplanen följs upp regelbundet och
revideras efter behov och önskemål av eleven och eventuellt vårdnadshavare.
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Bedömningen är att undervisningens kvalitet är god. Trots detta har skolan haft utmaningar med att
komma tillrätta med elevens kunskapsnivå i matematik, det kan vi se genom uppfyllelse av
utbildningsmålen på programinriktat val. 21 procentenheter sjönk måluppfyllelsen i jämförelse med
förra läsåret vilket berodde på utmaningen för eleverna att nå godkänt betyg i matematik grundkurs.
Därför ändrade skolan sitt arbetssätt inom matematik grundkurs och arbetade i små grupper. SYV och
lärare har avsatt mer tid till att följa upp elevens mål kontra måluppfyllelse än tidigare år.

Rutiner kring introduktions (IM)-elevers utbildningsplan och uppföljning har förtydligats av huvudman.

Slutsatser

Eleverna på introduktionsprogrammen har i jämförelse med de senaste tre läsåren haft en tätare
uppföljning med högre kvalitet vilket återspeglar sig i högre antal elever som når sina utbildningsmål.

Vi kan se att mindre undervisningsgrupper i matematik grund har givit resultat. Jämförelsevis över de
senaste 3 läsåren har fler elever nått godkända betyg.

Tyvärr kan vi se att flickors uppfyllelse av utbildningsmålet ‘nationell behörig’ på
introduktionsprogrammet har sjunkit med 21 procentenheter. Vilket vi ser att denna målgrupp haft två
års utmaningar med pandemin i ryggen. Vilket tyvärr har gett negativa konsekvenser. Däremot kan vi
redan nu se att årets åk 1 har kunnat tillgodogöra sig och har uppfyllt sina utbildningsmål i högre grad.
I relation till resterande studietid har eleverna goda förutsättningar att tillgodogöra sig kunskaper i
större utsträckning än tidigare elever på introduktionsprogrammet och har en kortare väg till nationell
behörighet och sedan till att uppnå en framtida yrkesexamen.

Bättre rutinbeskrivning med tätare uppföljning ger förhoppningsvis mer överskådlig bild vad eleven
strävar emot. Målbilden ska utvärderas varje termin eller vid behov.

Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Eleverna på skolan genomför 2 stycken utvärderingar av lärares undervisning under läsår. Den
senaste utvärderingen läsåret 2022 visar bla på att 81% av lärare återkopplar hur det går för eleven i
kursen på god nivå.  Under vårterminen 2021 ligger utvärderingen av återkopplingen på god nivå på
64%. Det har därmed skett en ökning med 17 procentenheter.

År 2019/2020 genomförde skolan utbildning för lärarna i bedömning och betygsättning via Karlstad
universitet.  Några få nyanställda saknar utbildningen, men det är rutin att alla ska gå kursen.

Nyanställd personal har en eller två  mentor/ mentorer som är legitimerade eller av annan profession
så som förstelärare och sambedömning har skett med denne om läraren saknar legitimation eller
behörighet i ämnet. Lärarna  har dragit slutsatsen att efter genomförd kurs har man skaffat sig samma
plattform och har förvärvat kunskaper att utgå ifrån, vilket ger samsyn och man upplever att man
kommit varandra närmare i bedömningen inför den summativa betygsättningen. Samtliga lärare har
utgått ifrån Skolverkets allmänna råd “Betyg och betygsättning”, vilket ger en likvärdighet och
säkerställer att vi bedömer det vi ska bedöma.
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Ett kompletterande samtal har skett med samtliga lärare tillsammans med specialpedagog och rektor
veckan innan betygsättning. Detta för att säkerställa likvärdig bedömning

Innan eleverna påbörjar sin APL ger yrkeslärare eleverna information om kunskapskraven. Här ingår
även hur trepartssamtalet kommer genomföras mellan elev-handledare och lärare. Man har förtydligat
praktiska och teoretiska moment så att eleven får en ökad förståelse.

Efter studiedagen med Per Måhl påbörjade samtliga lärare att arbete med “Pensum”. Genom att
arbeta med Pensum tydliggör läraren kunskapskraven som formuleras om med andra ord och
tydliggörs för både lärare och elever så att alla får en ökad förståelse för vad som förväntas för
betygskriterier för betyg eller för all del för att utmana till att sträva mot ett högre betyg som är ett av
fokusområdena detta läsår.

Skolan använder sig av bedömningsmatriser som är både till för att stödja eleven och för att
återkoppla återkoppling för vidare  utvecklingsmöjligheter.

För att säkerställa bedömningen av nationella proven sker sambedömning både lokalt av
gymnasielärare och av lärare på andra skolor.  Detta är av stor vikt då nationella proven har legat i
vila under åren med pandemi. Även Yrkeslärare sambedömer i sina kurser för att stäva efter likvärdig
bedömning.

Sambedömning och reflektion över satta betyg har förekommit under tre tillfällen. Hänsyn har tagits till
hur spridningen är mellan betyg och hur betygen fördelas mellan pojkar, flickor och mellan program.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Eleverna får kontinuerlig information om sina studier av läraren, i vissa fall under en pågående uppgift
och alltid efter varje  genomförd uppgift. Återkopplingen sker i vissa fall både digitalt men alltid
muntligt, där läraren har samtal med eleven. Utöver det så har läraren alltid betygssamtal med
eleverna utifrån hur eleven kunskapsutveckling har utvecklats i kursen en bit in i kursen och i slutet av
kursen.

Varje läsår genomför vi två utvecklingssamtal. På utvecklingssamtalen går läraren igenom
kursmatriserna i alla  kurser med elev och vårdnadshavare. Varje lärare förklarar hur man ska läsa av
kunskapsmatrisen. Vi har  uppmärksammat att inte alla lärare fyller i sina matriser. Vi behöver se över
att samtliga matriser är ifyllda inför utvecklingssamtalen och att alla gör likvärdigt innan och under
utvecklingssamtalet.

För att elever ska få möjlighet att visa sina kunskaper och färdigheter på olika sätt och så att det
passar elevens förutsättningar undervisar vi eleverna med olika kreativa lärstilar. Förutom att eleverna
använder sig av penna och papper eller dator när de skriver sina svar, så har eleverna fått visa sina
kunskaper  på andra sätt. Tex genom PowerPoint, spela in sig själva, spela in youtube klipp,
genomföra kahoot, podda, muntliga framföranden praktiskt framföranden direkt i klassrummet. Eller
inför lärare när eleven i förväg spelat in sitt muntliga framförande. Eller digitalt via Google Meet.

För att säkerställa bedömningen och betygssättningen träffas Gymnasiegemensamma lärare kring
bedömningen av nationella proven för att bland annat diskutera skillnaden mellan betygen på
nationella proven och slutbetygen. Här sker det en sambedömning både med lärare på den egna
skolan och med lärare på andra skolor.
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Även Yrkeslärare sambedömer i sina kurser. På yrken så sambedömer yrkeslärare och går igenom
styrdokumenten så det blir en rättvis bedömning. Yrkeslärare har även diskussioner med andra
yrkeslärare på andra praktiska skolor och samverkar för rättvis bedömning.

Nya och obehöriga lärare får stöttning av legitimerade lärare med undervisning, bedömning och
betygssättning. Detta för att säkerställa att skolan har en likvärdig bedömning och betygssättning.
Obehöriga yrkeslärare går lokal utbildning i koncernens ledning, pedagogiskt inre ledarskap, PiL.

Vi ser att vi har lyckats motivera våra elever i skolarbetet. Dels för att kunna motivera sig till att
genomföra arbetsmoment/ uppgifter men även för högre betyg. Dock inte med årets åk 3 utifrån
examensgraden som har sjunkit ytterligare detta läsår.

Vi kan också se en viss positiv utveckling bland annat på El -och energiprogrammet och på VVS -och
fastighetsprogrammet. På El och energiprogrammet har betyget A ökat från 7% till 9%, en ökning med
2 procentenheter. På VVS -och fastighetsprogrammet har betyget A ökat från 4% till 8% en ökning
med 4 procentenheter. I HV programmet ligger andel betyg A på samma nivå, det var 10% förra året
2021 och är fortsatt 10% även det här året. Här har det inte skett någon större förändring i andel
betyg A.  Vi ser dock att betyget B har ökat bland flickor, det har ökat från 9% till 11% en ökning med
2 procentenheter.

Hotell -och turismprogrammet går inte att jämför på liknande sätt pga att många elever går på
Introduktionsprogrammet och kan ha andra mål med sin utbildning.

Slutsatser

Vi kommer att fortsätta med sambedömning mellan lärare. Vi ser att vi på detta sätt  hjälpa lärare
kollegialt att sätta likvärdiga och rättvisa betyg.

Vi kommer att fortsätta jobba med “Pensum” enligt Per Måhls modell. Vi ser att arbetet med “Pensum”
har tydliggjort kunskapskraven både för lärare och elever. Vi ska försöka att det genomsyrar all vår
undervisning.

Vi kommer även att se över antal ifyllda kursmatriser inför utvecklingssamtalen för att säkerställa att
alla matriser är ifyllda inför samtalet. Vilket kommer höja kvalitet och säkerställa att eleven och
vårdnadshavaren får de senaste uppgifterna i/ om ämnena.

Vi kommer fortsätta att ha fokus på betyg och bedömning där vi ser att antal satta betygsvalörer C-A
har ökat. Detta var under året ett fokusområde där vi kans se att skolan höjt sina högre betygsvalörer.
Vilket är bra.

Vi behöver ta ett omtag på gymnasiearbetet för att få fler elever godkända. Så att fler elever har
möjlighet att ta yrkesexamen.

Att det förekommer skillnader mellan betyg och betyg på nationella prov ser vi beror på att eleverna
jobbat med kurserna under en pandemi och på så sätt missat en del i kunskapsinhämtningen i
svenska och engelska. När det kommer till matematik beror skillnaden på  att den nya ämnesplanen
trädde i kraft från och med höstterminen 2021, efter att eleverna hade påbörjat läsa kursen utifrån den
gamla ämnesplanen. Nationella provet i ämnet matematik gav därmed inte en rättfärdig bild av
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elevernas kunskaper då den inte testade de kunskaper som eleverna faktiskt besitter eller har tränat
på.

Skolans extra satsning på engelska ser vi ett tydligt resultat på till det positiva. De nationella
provresultaten ser mycket bättre ut om man jämför mellan VT19 och VT222, på alla program.
Satsningen har legat med som fokusområde i SKA-planen och detta område har vi jobbat med under
hela året. Flera yrkesgrupper på skolan har varit involverade och vi har även jobbat mellan
yrkesprogram och engelska. Vi har också sambedömt för att få ett bättre underlag till betygen. EHT
tillsamman med rektor har genomfört kollegiala samtal med samtliga lärare för att för få en samsyn
kring engelska, vilket vi tror kan ha bidragit till den förbättring som vi ser.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsoteamet består av en specialpedagog 100% som fyller behovet av specialpedagogisk
kompetens. Skolsköterska på 100% med stöd av skolläkare, vilka fyller de medicinska behovet. Det
finns en kurator på 50% som har möjlighet att få stöd av skolpsykolog som fyller det psykosociala
samt psykologiska behovet. Elevhälsoteamet består även av en studie- och yrkesvägledare 30% samt
rektor vilket skapar juridiska förutsättningar och en möjlighet att fatta snabba beslut. Kurator och
studie- och yrkesvägledare är samma person vilket gör det möjligt att för eleverna att nå båda
kompetenserna måndag-fredag. Vi kommer att utöka verksamheten med ytterligare 100%-ig tjänst
som elevassistent/lärarresurs/ trygghetssamordnare för att öka tryggheten och
kunskapsinhämtningen. Personen kommer även ingå i nätverk såsom med skolpolis,
socialsekreterare och fältassistenter.

Elevhälsoarbetet EHT fortsätter att vara en del i arbetsgrupper för att arbeta med olika
värdegrundsarbeten tex  har EHT deltagit i normer och ordningsregler i klassrummet. Ordning och
reda - Hur ska vi ha det tillsammans?

För att öka tryggheten har elevrådet och rektor även detta läsår trygghetsvandrat i lokalerna. Där vi
gemensamt ringade in de platser där eleverna kände sig otrygga.

Nya möbler har införskaffats för att öka studiemiljön och trivseln.

EHT med fokus mot kurator har implementerat  värdegrundsarbetet “Livskompassen” som ska främja
elevernas förmåga att reflektera över sig själv och sin situation, vad man som elev kan sätta upp för
delmål/ målet för som elev kunna ta steg för steg och förstå varför och att dessa steg leder tillslut till
egna satta delmål och mål.  Projektet har genomförts med samtliga klasser i årskurs 1.

Rutinen  för kartläggning mellan undervisande lärare, mentor och EHT för kartläggning av en elev
som riskerar måluppfyllelse av någon anledning har förtydligats. EHT tar sedan vid och utreder
behovet för eleven för att förebygga och främja hälsa, måluppfyllelse och eventuellt ökad närvaro.
Syftet har varit att EHT ska kunna hjälpa eleven med åtgärdande aktivitete.

Varje vecka stämmer skolans personal av hur måluppfyllelsen är för respektive elev och respektive
årskurs detta  gås igenom löpande var tredje vecka. Detta sker i måluppfyllelsedokument (MUD).
Mötena och den samlade bilden av resultaten rörande elev ansvaras av specialpedagog. Efter MUD
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kan olika insatser av elevhälsoteamet olika funktioner eller att skolpsykolog eller skolläkare kan
komma att konsulteras.

EHT har nätverka i större grad med polis, socialtjänst och skolsamordnare. Samtal med
vårdnadshavare upplevs ha ökat. Skolan har etablerat ett samarbete med 2 stycken fältande
socialsekreterare. Genom informationsdelning kommer skolan och socialtjänst kunna skapa en större
bild kring elevers situation, behov och förutsättningar både inom och utanför skolan.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsans huvudsakliga uppdrag är att i möjligaste mån arbeta främjande och förebyggande.
Elevhälsan har även erbjudit förebyggande stöd genom att erbjuda personliga samtal fysisk eller
psykisk ohälsa. Eller om  inlärningssvårigheter eller pedagogiskt stöd behövts. Självklart har
naturligtvis särskilt stöd erbjudas elever som rektor har utrett att eleven behöver detta.

Skolan har en god kontakt med Västerås Stad, Centrum för tvåspråkighet där både elever som
önskar läsa modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmål erbjuds  elever som har
rätt eller behov av stödet.

Elevhälsan finns tillgänglig för individuella möten eller att elevhälsan deltar på gruppnivå med  lärare
och elever för att ge stöd och hjälp och se möjligheterna i att arbeta proaktivt. Hur man ska agera för
att hjälpa elever och lösa eventuella problem. Elevhälsan har varit  behjälplig för vissa lärare  med bla
handledning, erbjudit  hjälp i praktisk omsättning av  lektionsdesign och dyl.

Elevhälsan har under läsåret omarbetat rutiner och mallar, bla kartläggningar och utredningar.
Elevhälsans utredningar och lärares kartläggning har inte genomförts i tillräckligt hög grad, dock ser vi
en ökning av antal utförda kartläggningar och utredningar i jämförelse med läsåret 2020/2021. Vi ser
att vi inte lyckats med fokusområdet att öka närvaron i tillräckligt hög grad detta läsår. Skolan
lyckades inte fullt ut motivera elever att komma till skolan. Detta har gjort att vi fått arbeta i motvind på
grund av tidigare pandemi och restriktioner med möjlighet att ha hemstudier.

Uppföljning har skett via MUD var tredje vecka för varje årskurs för att förebygga och få fatt i elevers
sviktande måluppfyllelse eller ohälsa. I de fallen där extra anpassningar inte gett effekt har rektor
genom specialpedagog utrett om särskilt stöd ska sättas in eller om ytterligare extra anpassningar ska
fortsätta.

Elevhälsan har sammanställt  samtliga elevers frånvaro varje vecka, om frånvaron översteg 20
procent så har kontakt med mentor tagits. Om EHT och rektor ansett att eleven har behov och
behöver utredas har ett samarbete med mentor inletts för att kartlägga eleven, vilket har ökat
samarbetet mellan mentorer och EHT. Samarbetet mellan EHT och lärare kommer fortsätta men i
högre grad. De utredningar som genomfördes under läsåret gav gott resultat i form av att elever kom
tillbaka till skolan, problematik uppmärksammats och stöd/åtgärder satts in. Vi ser dock att EHT
behöver utveckla dokument och rutiner ytterligare samt tydliggöra detta för pedagoger. Fler
utredningar behöver genomföras under kommande läsår. Det utreddes 7 st elever läsåret 2020-2021
mot detta läsår då 40 st utredningar har genomförts.

Samtliga professioner i elevhälsan har  observerat på vissa lektioner.

Under detta läsår visade LoV-enkäten att elever upplever otrygghet på skolan samt bristande
studiero. LoV-enkäten visade även en att tryggheten har ökat något i klassrummet. Vi ser att en högre
andel av tjejer känner sig tryggare i klassrummet. Rektor har gjort en trygghetsvandring med
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elevrådet för att kartlägga otrygga platser. Personal ska i högre grad finnas tillgänglig och cirkulera i
skollokalerna för att bidra till en ökad trygghet. En av åtgärderna är att arbetslagen har upprätta ett
schema där personal vistas i de allmänna utrymmena. för att stärka att fler vuxna finns bland eleverna
är positivt. Elever har även informerats vart elever ska vända sig om de känner sig otrygga så som till
mentor, rektor eller till elevhälsan. Kommande läsår kommer elevhälsan att kalla vårdnadshavare och
elever innan höstterminens start för en träff med elevhälsoteamet vilket även ger dem en möjlighet att
bekanta sig med lokalerna och kunna få svar på funderingar eller träffa EHT om särskilda behov finns
för eleven.

För att förbättra  studieron i klassrummet har specialpedagog deltagit på lektioner i syfte att ge stöd till
undervisande lärare och elever genom bland annat struktur och feedback. Skolan har under
vårterminen anställt en elevassistent som har varit med under lektioner som ett stöd och även i syfte
att skapa relationer med elever. Elevassistenten ska även arbeta med närvaro/frånvaro i ett
samarbete med all personal på skolan.
Planen mot kränkande behandling har gåtts igenom för samtliga elever. Allt detta i en förhoppning om
att eleverna skulle få en ökad trygghet i skolan.  Och få kännedom om vad rutinen och vart man
vänder sig.

Elevhälsan har arbetat med  veckovisa utskick till lärarna  av elevers frånvaro som överstigit 15%. Där
det uppmanats att se över närvaro för sina mentorselever. I mentors rutinbeskrivning ska man arbeta
för att elever får upp förståelsen och reflekterar över sin eventuella höga frånvaro. Vilket
förhoppningsvis få eleven att förstå att frånvaro och svårigheter med måluppfyllelsen kan hänga ihop.
Även Samtal har skett med elev samt vårdnadshavare kring de som har hög frånvaro. EHT har varit
behjälplig och funnits med vid samtalen..

Vi kan konstatera att elevhälsan har kunnat skapa en samlad bild kring samtliga elever med hög
frånvaro genom att arbeta systematiskt och ta fram behjälplig data som delats på Google drive varje
vecka, vi har även genomfört fler frånvaroutredningar än tidigare läsår. Utredningarna visar att
eleverna på skolan har många individuella utmaningar med bland annat psykisk ohälsa. Motivation
har varit ett återkommande tema.Med hjälp av mentorer som fokuserat på relationsbyggande och
motivationsskapande har det gått att se en relativt positiv förändring. Arbetssättet med frånvaro ska
omarbetas och tydliggöras för all personal i syfte att få en ännu tydligare bild kring de elever som har
en frånvaro problematik.

Under vårterminen har lovskola ägt rum vid tre  tillfällen sport, påsk och sommarskola. Skolan har
erbjudit lovskola i  matematik både grund och ma 1a, svenska, idrott, engelska, religion- och
samhällskunskap. Vi kan se att samtliga elever som kom till lovskola låg  i fas i kurserna. Efter
sommarskolan fick en elev på El och -energiprogrammet betyg i gymnasiearbetet och kunde gå ut
från skolan med Yrkesexamen.

Slutsatser

En framgångsfaktor är att  elevhälsan och lärare samarbetar tätare mellan varandra gällande enskilda
elever och undervisningsgrupper. Just  samarbetet mellan lärare och EHT har tagit form. Utvärdering
av om behovet för en elev är effektivt löper på snabbare vilket man då även kan ändra riktning på
åtgärden om den  inte är tillräckligt effektiva. Utvärdering om effekt uppstår sker skyndsamt.

Lovskolor har varit gynnsamma då fler elever har getts möjlighet att ligga i fas i kurer eller fått
godkända betyg. Fler elever borde erbjudas lovskola kommande läsår.
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Rektor kommer under nästa läsår att fortsatt prioritera resurs mot elevassistent/lärarresurs/
trygghetssamordnare på 100%. Rektor ser ett behov av elevassistent för att öka närvaron, tryggheten,
arbete och för att arbeta relationsskapande med eleverna och främja närvaron och tryggheten.

Inför läsåret gjordes en omorganisation med tätare elevavstämningar, måluppfyllelsedokument -MUD.
Vi kan se att detta gav ett positivt utslag, i jämförelse med tidigare läsår gjordes uppföljning av
elevernas kunskapsinhämtning tidigt vilket resulterade i tidigare åtgärder. Under läsåret har vi haft fler
antal åtgärder för fler antal elever som många insatser påbörjades när problemet var initialt.

EHT arbetar med att färdigställa en handbok  för mentorerna för att tydliggöra och bidra med
information och vägledning inom de delarna som tex berör mentorskap, extra anpassningar, NPF,
psykisk ohälsa vanliga problem som man som pedagog kan ställas inför. Här kommer även samtliga
rutinbeskrivningar som rör EHT att vara länkade. Allt för att det ska bli lätt att hitta rutiner och
dokument som man behöver som undervisande lärare och mentor.

Utifrån att det framkommit att det saknas kunskap för elever kring skolans ordningsregler och dess
konsekvens om man bryter mot dem har rektor bildat en arbetsgrupp med syfte att  tydliggöra och
genomsyra samsyn för all skolans personal. De omarbetade ordningsreglerna ihop med de nya
skrivelserna kring ordningsregler i den reviderade läroplanen ska som tidigare även tas upp och
diskuteras med alla klasser i början av terminen och med skolans elevråd.

Utformningen av det främjande och förebyggande projektet Livskompassen har utvecklats under året,
genom en större fördelning av tid till projektet har innehållet och utförandet blivit mer praktiskt och
med större genomslagskraft  omorganiserades Livskompassen under året ett samarbete mellan
kurator och mentor.  Syftet är bla att materialet ska  bli lättare för eleven att ta till sig delmål och mål.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

De flesta av eleverna är även detta läsår antagna som lärlingar. Eleverna kan under sina tre år ändra
om de ej vill vara lärlingar, alltså studera som skolförlagda, vilket innebär att eleven minst ska vara 15
veckor på ett företag under sina tre år. Det är yrkeslärare som anskaffar och är ansvariga för att
kvalitetssäkra, riskbedöma och besöka eller kontakta eleven ungefär var tionde  APL-dag. Lärare
följer upp elevens lärande och trivsel på APL-platsen. Detta genomförs genom telefonsamtal, på
Google meet eller genom att lärare besöker APL-platsen och genomför trepartssamtal. Lärare för in
sina besök och uppföljningar i en lokalt Excel-ark så att yrkeslärare har översikt och kan följa upp
utvecklingen för eleven.

En gång per månad rapporterar rektor till skolchef antal platser per program.

Progressionen i APL, arbetsplatsförlagt lärande under elevens tre år på skolan och dess fördelning
per yrkeskurs är att minst 50 % av respektive yrkeskurs är fördelat på årskurs 1 där APL genomförs
under en dag. Årskurs 2 där genomförs APL 2-3 dagar. Årskurs 3 där genomförs APL under fyra
dagar.

Pga pandemin var det svårt med anskaffning av APL-platser på El -och energiprogrammet och på
VVS -och fastighetsprogrammet därför beslutades det läsår 2020-2021 att samtliga elever på
programmen skulle vara skolförlagda i årskurs 1. Dock har pandemin klingat av och fler företag har
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åter möjlighet att ta emot lärlingar. Vilket vi då har haft möjlighet att elever fått APL-platser i större
utsträckning än som prognostiserats.

Samtliga elever i årskurs 2 och 3 har blivit erbjudna APL vilket är en förbättring på El -och energi och
VVS -fastighetsprogrammet.  Dock kan vi se ett mönster att ett flertal elever återvänder till skolan då
de av olika anledningar fått utmaningar för att vara kvar/ få behålla sin APL-plats.

Hantverksprogrammet för frisör, barberare -och makeupstylist har haft utmaningar att tillgodose
behovet av APL-platser än tidigare. Detta beror på att antalet platser på programmet har ökat som då
medför att fler APL-platser behöver anskaffas. Trots detta har samtliga elever delgetts APL-plats.

Hotell och turismprogrammet har alla elever haft en APL-plats eller praktikplats som ska ha detta.

Programråd har genomförts två gånger under läsåret på samtliga program. Då har elever från åk 1, 2
och 3 varit representerade.  Detta är ett forum för  branschen/ näringslivet och skola att hitta
samarbetsytor kring utbildning kontra kurser skolan kan erbjuda. Elever får möjlighet att ha reellt
elevinflytande genom att bla  informera hur de upplever sitt lärande, trepartssamtal mellan elev-
handledare och lärare.

Under läsåret har skolan fått utbildning av Skolverket. Målet är att APL ska organisera mer
systematiskt och att vi ska få en högre kvalitet på lärandet. Arbetet resulterade i att Yrkeslärare
tillsammans arbetade fram ett årshjul som kan användas av samtliga program. T ex hur man vårdar
och kvalitetssäkrar APL-platser. Eller att skolan erbjuder att handledarna kan genomföra del 1 och 2 i
Skolverkets handledarutbildning på skolan med hjälp av yrkeslärare.

Utvärdering av APL

Yrkeslärare är överens om att vissa  APL-platser inte håller den höga kvalitet som skolan önskar. En
orsak är att skolan konkurrerar med övriga utbildningsanordnare i närområdet. Samtidigt som vi på
vissa program kan ha ett högre elevantal än tidigare läsår, vilket innebär fler APL-platser. Ytterligare
en orsak handlar om att elever i vissa fall behöver fler än en APL-plats. Om handledaren hade svårt
att genomföra de anpassningar eleven har behov av. På vissa  företag ändras vem som är
handledare under året, vilket kan leda till att kvaliteten skiftar. Lärarna anser att man behöver
omfördela tiden för att  kunna söka platser med högre kvalitet. Detta trots den redan öronmärkta tiden
som finns utlagd i årshjulet för APL.

Vi ser idag att det finns ett stort behov av  att utbilda handledare får en ökad förståelse för elevens
behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Ett flertal handledare har gått Skolverkets utbildning
men vi vill att fler  ska göra det.

Trepartssamtalen genomförts med god kvalitet, framförallt ser El -och energiprogrammet att det
kunnat genomföra fler besök än tidigare år. Dock kan problem dyka upp om handledaren ej kan ta
emot och genomföra trepartssamtal när läraren är lektionsfri. Även sjukdom kan göra att samtal
måste senareläggas. Det är positivt att fler handledare vill genomföra fler trepartssamtal via Google
-Meet eller Outlook -Teams.

Vi ser att vi har svårt att motivera handledare till att delta på programråden under läsåret. Deltagandet
har minskat från företagets sida. Skolan har provat att bjuda in handledare både online och på plats
till skolan men deltagandet har uteblivit. Orsakerna tror vi är kopplat till pandemin och att många
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företag idag inte har resurser för att ta emot lärlingar. Vissa företagare tycker heller inte att det känns
meningsfullt att komma eller vill avvara ekonomiska resurser, tiden.

APL-handledare kan ha svårt att sätta igång våra elever i moment på arbetsplatsen. Därför tror vi att
en framgångsfaktor är att förbereda elever med moment inne på skolan.

Årshjulet för APL som skapades under våren har inte  sjösatts på riktigt än, vilket kommer ske under
höstterminen. Inom programmen samarbetar man bra och vi hoppas på ännu bättre samarbete nu när
vi kan utgå från årshjulet.

Eleverna på de olika programmen har alla, under året, fått göra studiebesök och besöka mässor som
är kopplade sitt program.

Slutsatser

Yrkeslärare ser att man vill förbättra kvaliteten och utveckla området APL. Till kommande läsår ska vi
börja med att arbeta efter APL-årshjulet vilket höjer det systematiska arbetet på APL.

Vi vill fokusera på att anskaffa  kvalitativa apl-platser som tar hänsyn till elevers olika behov. Här
behöver vi handlingsplan/ planer.

Skolan ser en konkurrens från andra utbildningsanordnare när vi ska söka APL-platser därför kan vi
behöva att omfördela så att mer tid läggs på APL-platser.

Vi  ser ett behov av att utveckla programråden. Vi ser en utvecklingspotential i att koppla Skolverkets
handledarutbildning steg 1-2 till programråden.  Vi kan behöva utforma programråden och bjuda in
föreläsare som är trendiga och aktuella.

Under kommande läsår behöver skolan upprätta handlingsplaner på samtliga program hur skolan ska
ta oss ann elever som av olika anledningar inte får fortsätta på sin APL-plats. Vi måste ha en
handlingsplan för hur vi gör med elever som kommer tillbaka till skolan.

Utveckla specialpedagogiska kompetenser för hur man kan förebygga, främja och anpassa APL-plats
för elever med särskilda behov.

Lärarna anser att man behöver omfördela tiden för att  kunna söka platser med högre kvalitet. Detta
trots den redan öronmärkta tiden som finns utlagd i årshjulet för APL. Detta kommer att ses över i
nästa SKA-plan.

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Skolans studie-och yrkesvägledare, SYV, har en anställningsgrad på 30% under läsåret. Tjänsten är
tillsammans med kuratorns uppdrag och ges därför tillgänglighet 5 dagar/vecka. Planering och
genomförande utgår ifrån årshjulet där vägledningsaktiviteter är specificerade. Dessa genomförs
oftast på gruppnivå men även individnivå. Skolan har utvecklat en handlingsplan som inkluderar
undervisande lärare.

Kartläggning av varje elevs behov sker både i grupp och enskilt. Lärare uppmärksammar om elever
har frågeställningar kring sina studier och kontaktar då SYV. Elever brukar själva söka upp SYV i
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utbildningsfrågor eller vilken utbildning man ska söka till om intresse finns mot en viss bransch.
Genom handlingsplan finns en rutiner för att lärare ska involveras. Samverkan mellan parter sker
genom daglig kommunikation på skolan och genom EHT.  Studie- och yrkesvägledningen integreras i
utbildningen genom att utbilda och informera i klasser på gruppnivå samt enskilda samtal. SYV har
genomfört ett projekt som heter Livskompassen, det projektet har pågått på mentorstiden för skolans
elever i årskurs ett. I Livskompassen får eleverna med stöd av SYV/ kurator och mentor vägleda sig
själva i egen vald inriktning.

Genom att Livskompassen genomförs av mentorer och SYY  kurator leder leder till att mentor fångar
upp funderingar och frågor hos eleven som återkopplas av mentor till SYV.

Specialpedagog, skolsköterska och lärare har fått frågor gällande fortsatta studier och yrkesval av
eleverna som då hänvisats till SYV. Utöver detta har vi även använt oss av den centrala funktionen
“snacka med SYV”.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

SYV är  tillgänglig alla dagar i veckan. Elever upplever att de kan få direkt hjälp med de behov såsom
de behöver så som frågor kring framtidsvägar, studier och arbete. Ett utvecklingsområde inom
handlingsplanen är att lärare ska integrera vägledning i sin undervisning tex fackliga möten eller att
träffa fackman från branschen.

För att hjälpa elever skapa en riktning gentemot fortsatta studier och anställning har SYV skapat en
anslagstavla. Tavlan erhåller en rent praktisk funktion men även som framtida referenser vilket
breddar elevernas perspektiv då den innehåller framtidsvägar och tips från “Platsbanken” med lediga
jobb som passar skolans målgrupp.

Inom projektet Livskompassen får eleverna en kontinuerligt stöd under läsåret. Utbildning syftar att
fånga upp  en  större del av individens livsområden. Eleverna får tillsammans med SYV och mentor
möjligheten att bredda sitt perspektiv och skapa referenser inom arbete och ekonomi, utbildning och
utveckling hälsa, fritidsaktiviteter, familjerelationer, nära relationer, sociala relationer. Eleverna får
möjligheten att reflektera kring sin framtid men också själva resonera och utforska sina värderingar,
mål, hinder och hur det påverkar deras framtidssyn. Genom att få valfritt konstruera och välja sin
framtid ökar Livskompassen även elevernas motivation.

Elever har inspirerats och det finns elever som vi kan hjälpa till vidare studier med att byta ut tänkt
kurser utifrån poängplanen till annan kurs enlig Skolverket fungerande kurs för programmet. Eleven
kommer kunna ta yrkesexamen och direkt vidare mot studier på högre nivå.

Under läsåret har flertalet IM elever uppnått sina mål att bli nationella elever. Under detta år har det
även uppdagats brister i utvecklingen av utbildningsplaner och behovet av att utveckla arbetssättet.
SYV har utbildat och tagit del av rutinbeskrivning från huvudman. Centrala kollegiala SYV-träffar har
anordnas så att goda ideer kan utbytas inom Praktiska, det har lett till ett utvecklat arbetssätt av högre
kvalitet på skolan.

Studiebesök kopplat till yrket har genomförts på samtliga program.

Elever har under hela läsåret haft tillgång  till individuell studie- och yrkesvägledning fem dagar i
vecka. SYV har goda kunskaper om vägledningsmodeller och teorier.
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Detta läsår har det varit fler elever som inte klarat av att ta en yrkesexamen. Vi kan dra slutsatsen att
våra IM-elever har behov av att få närundervisning vilket de under längre perioder inte gavs möjlighet
till pga pandemin.

Detta läsår har skolan tagit ett steg framåt i det systematiska arbetet . Vi har bättre strategier för att
prognostisera elever med svårigheter vilket leder till snabbare insatser för eleven.

Slutsatser

SYV kommer fortsätta att implementera planen för Studie och yrkesvägledning, vilket inte till fullo är
genomfört med samtliga lärare under läsåret. Ytterligare ett år i pandemins tecken som har försvårat
genomförandet av handlingsplanen. SYV kommer tillsammans fortsätta arbetet mot hög
måluppfyllelse mot yrkesexamen så att vi kommande läsår får bukt med att examensgraden sjunkit
från 95% 20-21 till 90% 21-22. Tyvärr får vi inse att vi nådde inte uppsatt mål..

Examensmålen på varje yrkesprogram kommer att gås igenom på ett eller fler tillfällen tillsammans
med elever. Syftet är att  öka förståelsen för yrkesexamen och att motivera eleven att förstå vikten att
studera och varför  kursplaner och timplaner ser ut som de gör. Under det kommande läsåret kommer
SYV vara med och implementera Skolverkets nya riktlinjer gällande de nya examensmålen på
samtliga  program.

SYV ska vara ute i klassrummet tillsammans med mentor och elever för att  informera om framtida
yrken, studievägar och arbetslivet på gruppnivå. Tillsammans med lärare och EHT har
”Livskompassen” med fokus mot  mina framtidsvägar och ska skapa ett intresse och förhoppningsvis
en inre motivation.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

För att få bättre studiero så att samtliga elever känner sig väl förankrade med ordningsreglerna
behöver vi jobba ännu mer med reellt elevinflytande. Vi kommer att se till att Informationen som
kommer från elevrådet kommer vidare till klassrådet i större utsträckning än vad den idag har gjort.
Frånvaro bland eleverna  kan vara en orsak när ordningsreglerna gås igenom. Vilket vi behöver ta till
oss.

Vi kommer att låta eleverna vara ännu mer delaktiga i ordningsreglerna genom att de under sina
klassråd diskuterar förslag på ordningsregler som de vill ha med. När de har kommit fram till ett
förslag lyfter lärarna upp det på en APT som sen går tillbaka till elevrådet som fastslår
ordningsreglerna. Då får vi alla elever att känna sig delaktiga och få vara med och bestämma. Vår
förhoppning påbörja arbetet redan i slutet av augusti. Om man som elev konsekvent bryter mot
ordningsreglerna efter att de är väl kända. Kommer skolan börja att använda rutinen
“konsekvenstrappan”.

För att skapa bättre studiero behöver vi som skola vara konsekventa, alla lärare ska följa reglerna.
Det är något som vi behöver fortsätta arbete med. Detta för att skapa enhetlighet på skolan, där
samtliga lärare och personal jobbar mot samma mål.

Vi har även anställt en  elevassistent/lärarresurs på 100 % för att öka studieron och främja närvaron,
samt bidra till att öka  ytterligare en personal kan vara relationsskapande med eleverna. Även EHT
behöver vara ute i klassrummen och i uppehållande ytor i större utsträckning än vad de idag gör.
Genom att vara ute i verksamheten blir EHT mer synlig för eleverna och har en möjlighet att kunna
arbeta på gruppnivå. Det i sin tur kan leda till bättre samarbete mellan EHT och lärare.

En vinst kan vara att planen mot kränkande behandling och värdegrundsfrågorna gås igenom ett
flertal gånger under terminen. Om samarbetet mellan mentor/ undervisande lärare och EHT utvecklas
och sker oftare kan  det bli naturliga tillfällen vi temadagar eller naturligt i undervisningen.

Samtliga lärare kommer att fortsätta med sambedömning både lokalt och centralt. Bedömning och
betyg står alltid på agendan utifrån olika arbetsuppgifter om det så är enskilda uppgifter, prov eller
mer specifika uppgifter som nationella proven. Denna alltid lika aktuella fråga rörande likvärdig
bedömning.

Samtliga lärare kommer att fortsätta jobba med “Pensum” enligt Per Måhl. Vi ser att arbetet med
“Pensum” har tydliggjort kunskapskraven för elever och lärare och vi kommer därför att fortsätta jobba
med “Pensum” i fortsatt stor utsträckning. Detta ska genomsyra  all vår undervisning.

Beroende på möjlighet och kurs arbetar vissa lärare mer kreativt i sin undervisning, bla använder sig
en del lärare sig mer av digitala verktyg. Syftet är att  underlätta inlärningen och skapa flexibilitet.
Detta är en del skolan vill fortsätta med i  större utsträckning.

För att göra likvärdigt under elevens utvecklingssamtalen ser vi behöver uppdatera skolans rutin. Vi
behöver utbildning kanske även utveckla kursmatrisen och dess syfte.

Det finns en stor vilja att göra mycket för att förbättra kvaliteten och utveckla området APL ett led är
årshjulet som samtliga program varit delaktiga i att färdigställa. Under kommande läsår kommer
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rutiner i årshjulet att utveckla strävan mot en likriktning. Detta kommer vara ett levande dokument och
kommer revideras minst varje läsår.

Programråden behöver utvecklas. Skolan kan märka ett bristande intresse att handledare inte tar sig
tid att delta. Detta leder till en nedgång i kvaliteten. För att hitta motivation för  handledare prioritera tid
kan även aktiviteter som lockar eller utbildar vara av intresse. Programmet kommer då att avsätta en
årlig budget för aktivitet/aktiviteter. Andra förslag är även att yrkeslärare utvecklar en rutin för
programråden. Kanske kommer rutinen leda till att skolan kopplar skolverkets handledarutbildning till
programråden?

Samarbetet mellan gymnasiegemensamma lärare och yrkeslärare har tagit form, vid utvärdering kan
man se att förståelsen har ökat mellan olika kategorier lärare. Uppdraget har gett mersmak det var
riktigt roligt vilket motiverar till mer.

Under året behöver handlingsplan/ handlingsplaner upprättas på de olika programmen. Bla behöver vi
se över hur vi jobbar med elever som av olika anledningar mister sin APL-plats. Handlingsplanen/
planerna behöver tas fram under höstterminen för för att så tidigt som möjligt kunna aktualiseras för
elev och eventuellt vårdnadshavare. Här kan extra anpassningar eller särskilt stöd behöva sättas in
skyndsamt eller för individen andra insatser.

SYV är på god väg att implementera planen för SYV och ett ökat samarbete med lärare. Skolan är på
god väg några tillfällen för implementering för berör personal är kvarstår. Vi hoppas på att detta kan
vara ytterligare ett led till att höja examensgraden. Detta läsår har tyvärr examensgraden sjunkit från
läsår 20-21 då 95% tog yrkeexamen mot 21-22 där 90% tog yrkesexamen. Vilket innebär 5
procentenheter lägre detta läsår.

Studie- och yrkesvägledaren ska vara ute i klassrummet tillsammans med mentor och elever för att
informera om framtida yrken, studievägar och arbetslivet på gruppnivå. Studie- och yrkesvägledare
kommer att tillsammans med mentor leda projektet ”Livskompassen” med fokus mot mina
framtidsvägar vars syfte är att  skapa ett intresse och förhoppningsvis en inre motivation hos eleven.

Utöver det kommer det att vara tätare uppföljning mellan syv och lärare under kommande läsår.
Samtliga lärare behöver ökad kännedom om vilket Introduktionsprogram och vilken målbild eleven
strävar emot. Målbilden kan uppdateras varje termin om eleven så önskar.
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6. Grundfakta

Om Praktiska

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

Praktiska Gymnasiet Västerås 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 Västerås.

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

El- och energiprogrammet EEELT 19 12 19

Hotell- och turismprogrammet HTHOT, HTHUT 1 1

Hantverksprogrammet FRI, STY, HUD 38 24 18

VVS- och fastighetsprogrammet VFFAS, VFKYL, VFVVS 15 8 10

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Introduktionsprogrammet IMVEE, IMVHT, IMVHV, IMVF, IMYHT,
IMYVF

13 19 15

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020 47% 26% 38%

2020/2021 50% 28% 40%

2021/2022 51% 29% 36%

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

Skolan har behöriga Gymnasiegemensamma-lärare i samtliga kurser förutom ma-grund, delar av
engelska 5, SVE/ SVA och Historia 1 där behörighet mot annat ämne finns.

5st lärare är behöriga yrkeslärare. En yrkeslärare studerar vid högskolan. Två lärare är obehöriga,
varav en yrkeslärare har går den interna PiL-utbildningen (Praktiska i lärande).

Skolan har haft tillgång elevhälsans samtliga kompetenser under hela läsåret. Vi har anställt
elevassisten/lärarresurs/ trygghetssamordnare under läsåret.

Övrig personal, administratör 100%, IT-samordnare på 20% , 1st. förstelärare och rektor 100%

Organisation och arbetsformer

Skolan är organiserad med en rektor, admin, EHT och lärare. Lärarna är uppdelade på 2 arbetslag.
Vilket innebär att varje arbetslag har en arbetslagsledare. Arbetslagsledare träffar rektor  varannan
vecka för att förmedla och sammanfatta önskemål, beslut eller frågeställningar som varit ute på
remiss.

Klassråd som har följts av elevråd som rektor genomför har förekommit var 4e vecka.

Skolan har 2 st personalmöten under veckan. Ett verksamhetsmöte såsom tex APT. Ytterligare möte
är kollegiala pedagogiska möten som förstelärare leder. De kollegiala pedagogiska mötena har varit
öronmärkt för  att  gemensamt arbeta med vad som är på agendan såsom analysseminarium som är
4st under läsåret utvärdering av SKA-planen,förtydliga mentorsrollen ect.

Elevhälsoteamet träffas varje vecka under två timmar. Då deltar alltid rektor.
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