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1. Ledare – Rektor har ordet

Läsåret 2021/22

Läsåret som gått har varit spännande men också utmanande på många sätt. Under året så har skolan
arbetat med flera olika utvecklingsarbete som har gett flera positiva resultat. Det har arbetas med
betyg- och bedömningsarbete, sambedömning, infärgning mm.
Vissa utmaningar kvarstår dock som exempelvis arbetet med APL på vissa program, något som
behöver ses över inför nästa läsår.

Trots frekventa ledningsbyten under tidigare år så har personalen på skolan gjort ett fantastiskt arbete
och tagit ansvar för flera arbetsuppgifter som inte har varit deras med ett väldigt bra resultat på
många olika sätt.

Mitt jobb som rektor har varit sedan min start i maj att få en snabb övergripande bild av verksamheten
och sätta en handlingsplan. Och med hjälp av den börja från rätt håll. Jag har också anställt en
biträdande rektor under våren och det känns som att struktur och rutiner kommer falla väl ut.
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2. Vårt kvalitetsarbete

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

Vår kvalitetsdefinition:

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

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

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

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

Våra framgångsfaktorer:

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

Proaktiv uppföljning
- Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och
medarbetare i förbättringsarbetet.
- Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister
och avvikelser.

Kollegial samverkan
- Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till att
verksamheten utvecklas
- Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra
.
Aktiv resursfördelning
- Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar
av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är:

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

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

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

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

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

Lokal utvecklingsorganisation
På enhetsnivå genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika processer som
tillsammans bidrar till verksamhetens kvalitet. Exempel på sådana processer är arbetet för ökad
närvaro, undervisning, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete samt det
arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Fyra gånger om året genomför rektor och personal
analysseminarier där arbetet med att utveckla verksamheten analyseras och bildar underlag till beslut
om hur arbetet ska fortskrida. Eleverna görs delaktiga i arbetet genom att de flera gånger om året får
besvara olika enkäter om hur de ser på verksamheten. Resultaten av enkäterna diskuteras sedan av
mentorerna/i elevråd och klassråd.
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3. Resultatredovisning (resultatkvalitet)
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i
läroplanen och varje programs examensmål.

Kunskaper

Avgångselever

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2022

Ovanstående diagram visar att andelen elever med gymnasieexamen har ökat från 80 till 89 % sedan
föregående läsår vilket är bra ökning och ligger nära riksgenomsnittet. Vi kan också se att det finns
stora skillnader mellan programmen där vissa program har 100% examensgrad och den lägsta 79%.
Alla program utom HA har ökat från föregående år. Dock ska det också påpekas att statistiken
grundas på få elever vilket leder till att förändringar ger ett stort utslag. På bygg- och
anläggningsprogrammet och industriprogrammet till exempel var det 1 elev vardera som gick ut med
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examen vissa andra är klasser på 16 elever.

De genomsnittliga betygspoängen har ökat sedan föregående läsår, från 11,5 till 12,7 vilket är positivt.
Även här är det skillnader mellan programmen där vi kan se att GBP har förbättrats på  BA, IN, VF
och VO medan det har försämrats något på BF och HA.
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Andel elever med grundläggande behörighet – avgångselever 2022

Detta läsår har 41 % av avgångseleverna blivit behöriga till högskola och universitet. Framför allt är
det elever på HA (59%)  och BF (56%) som sticker ut positivt, men även eleverna på IN  (40%) och
VO (38%)  har en hög andel elever som blivit behöriga för högskolestudier. På VO blev 38% behöriga
att studera vidare på högskola/universitet och på VF 15%.

Samtliga elever
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Vi kan i år se en liten negativ förändring gällande andel F. Dock har vi något bättre resultat på de
högre betygen. Pojkarna har fortfarande fler F än flickorna. Den stora förändringen hos BA beror på
att det är väldigt få i klassen och enstaka elever ger stort utslag i statistiken.

Nationella provbetyg – samtliga elever på nationella program läsåret 21/22
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Gällande de nationella proven så ser vi en stor försämring jämfört senast provet genomfördes 2019.
Det är försämringar på samtliga delar och störst är det inom matematiken där andelen F ökat från 58
till 91%. Det prov som gått bäst är Engelska 5 där andelen F ”bara” ökat med 7%-enheter från 2019.
Det är svårt att hitta enstaka orsaker till detta men det kan inte uteslutas att ”pandemi-effekten” kan
vara en bidragande orsak.
Vi ser också en stor skillnad jämfört med slutbetyg och resultat på NP. Detta har ökat på samtliga prov
och kommer att analyseras vidare.

Elever på introduktionsprogram
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Resultatet för introduktionsprogrammen har förbättrats på IMY jämfört med föregående läsår, men
försämrats på IMV. Som diagrammet ovan visar har andelen F ökat till 41 % jämfört med 36 %
föregående år. På IMY så är minskningen i andelen F markant -  från 52% till 13%. Detta beror främst
på de små grupperna på IMY som ger stort utslag i statistiken.

Normer och värden

Av diagrammen ovan framgår att majoriteten av eleverna känner sig trygga i skolan. Sedan
föregående läsår har andelen elever som uppger att de känner sig trygga ökat från 83 till 84 %. I flera
klasser känner sig de flesta trygga. Dippen ligger i framför allt 2 klasser. BF 20 samt VF 20.
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När det gäller elevernas upplevelse av att de behandlar varandra väl på skolan ser vi en liten
nedgång från förra året från 66 till 63 %. Här sticker två program ut där man inte tycker att det är så
bra, Det är VO samt BF.

9



4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen
Schemat har i möjligaste mån anpassats utifrån lärares och elevers behov. Förstelärarna har som
uppdrag att vid behov handleda på individnivå så att undervisningens struktur och kvalitet säkerställs.
Därutöver genomförs två gånger per år en undervisningsutvärdering där eleverna får bedöma
undervisningen och som lärarna sen har som grund för individuell utveckling av sin undervisning.
Mentorslagen består av både yrkeslärare och gg-lärare för att bidra till samverkan över kurs- och
ämnesgränser. Detta år har vi också organiserat för ökad ämnesintegrering genom att ge lärarna
ökad tid för sådant utvecklingsarbete.

Utvärdering av undervisningen
Sedan 2,5 år tillbaka är Praktiska Malmö city del i projektet Samverkan för Bästa skola, med syfte att
utveckla undervisningens kvalitet. Detta läsår har vi implementerat den tavelstruktur som påbörjades
förra läsåret. Syftet har varit att ge eleverna tydliga ramar för lektionens struktur och innehåll samt
information om hur arbetet på lektionen ska gå till. I elevutvärderingar har resultatet varit positivt, både
elever och lärare tycker att det blivit bättre struktur och överblick. Dock arbetar ännu inte alla lärare på
det här sättet varför vi kommer att fortsätta med implementeringen kommande läsår tills det är ett
etablerat arbetssätt hos samtliga lärare.

Ytterligare ett utvecklingsområde har varit Lektionsdesign. Syftet med det arbetet har varit att fördjupa
och stärka lärarnas kunskaper kring hur de ska designa sin undervisning för att möta fler elevers
behov. Lärarna har tagit del av forskning i sitt arbete och bland annat utgått från Helena Wallbergs
bok Lektionsdesign där de testat olika metoder för att variera sin undervisning och göra den mer
explicit. Även i detta fall har elevutvärderingar visat på positiva resultat. Eleverna uppger att de tycker
undervisningen blivit roligare och mer motiverande. Dock visar resultatet av vårens
undervisningsutvärdering att 71% av eleverna tycker att lärarna varierar undervisningen, vilket är en
försämring sedan i november då resultatet var 81%.  I elevenkäten hade endast 54% av eleverna
svarat. Resultatet visade att 71% av eleverna var nöjda med undervisningen vilket är en försämring
med fem procentenheter sedan föregående läsår. 70% av eleverna uppger att de kan få extra
utmaningar om de behöver, vilket är en försämring med 7 procentenheter. Detta indikerar att arbetet
med att utveckla undervisningen behöver fortsätta. Överlag visar lärarna ett stort engagemang och en
vilja att stötta sina elever vilket är en god grund för fortsatt utvecklingsarbete. Eleverna har också
tillgång till Studioteket två gånger i veckan där de kan få hjälp med läxor och arbete som de ligger
efter med.

I Samverkan för bästa skola har vi fortsatt förkovra oss i ett språkutvecklande arbetssätt. Bland annat
har vi lyssnat på föreläsare från Karlstad universitet och därefter prövat några av de metoder som
presenterades. Majoriteten av lärarna på skolan anser att ett språkutvecklande arbetssätt är en viktig
faktor för att höja måluppfyllelsen, varför det här arbetet också kommer att fortsätta kommande läsår.

När det gäller ämnesintegration har vi arbetat med samverkan mellan handelsämnen och idrott.
Eleverna upplevde detta som mycket positivt och att de fick mer tid och hjälp på det här sättet. Annat
har planerats men inte hunnit genomföras, exempelvis samverkan mellan VVS och matematik.
Arbetet med ämnesintegrering har gett ringar på vattnet och inspirerat fler lärare till ett mer
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övergripande och ämnesintegrerat arbetssätt som vi ser fram emot att se resultatet av. Exempelvis
mellan svenska och samhällskunskap och mellan svenska och vård- och omsorgsämnena.

Slutsatser
På Praktiska Malmö City har vi engagerade lärare som vill elevernas bästa och gör allt för att stötta
dem att nå sina mål. Det är vår främsta styrka som vi ska bygga vidare på. Eftersom undervisningen
är vårt kärnuppdrag kommer det alltid att ligga i fokus för vårt utvecklingsarbete på skolan. Till nästa
läsår behöver vi  fortsätta med de fokusområden inom undervisningen som vi påbörjat, dvs.
Lektionsdesign, språkutvecklande arbetssätt och formativ undervisning. I år har vi arbetat med
utvecklingsfrågorna i mindre lärgrupper. Nästa år kommer vi behöva säkerställa att samtliga lärare
tillämpar de strukturer och arbetssätt som vi utvecklat tillsammans.

Vi behöver också öka samverkan mellan yrkeslärare och gg-lärare för att utbildningen i högre grad
ska vara inriktad mot examensmålen. Ett sätt att göra det är att arbeta mer ämnesövergripande och
se till att elevernas program synliggörs i alla kurser och ämnen i högre grad för att bidra till helhet och
motivation för eleverna. Detta arbete kommer att vara en del av utvecklingsarbetet kommande läsår.

Introduktionsprogram (IM)
Organisering av introduktionsprogram
För elever på yrkesintroduktion, IMY, anordnas möten en gång per termin, i augusti och januari, då vi
går igenom deras studieplaner och reviderar vid behov. Elever på programinriktat val, IMV, läser sina
grundskolekurser parallellt med de nationella kurserna. Alla elever ges förutsättningar att läsa sina
grundskolekurser i åk 1, oavsett hur många kurser de behöver läsa.

Utvärdering av introduktionsprogram
Vid uppstarten på hösten går IM-samordnaren igenom studieplanerna med samtliga mentorer. I
samband med detta har hen också skapat en tävling mellan programmen om vem som får flest
IM-elever att nå sina mål inom utsatt tid. Detta har varit ett positivt sätt att skapa ett större
engagemang kring IM. Kompetensutveckling av personalen kring IM har också bidragit till att
mentorerna har större förståelse för IM och därmed ett större engagemang.

I början av hösten går IM-samordnaren ut till samtliga IM-elever och går igenom studieplaner,
tydliggör vad IM är i jämförelse med ett nationellt program och vad som krävs för att eleven ska kunna
gå in på ett nationellt program. Eleverna har också haft möjlighet till enskilda samtal kring sina
studieplaner vilket uppfattats som mycket positivt av eleverna. IM-samordnaren har även samtalat
med de lärare som undervisar i grundskolekurserna och följt upp elevernas resultat. Den förbättrade
kommunikationen och de förbättrade rutinerna för förberedelse, planering och uppföljning av arbetet
på IM har lett till att fler elever når sina uppsatta mål. Av de 50 elever som togs in på IMV i åk1 finns
endast 17 kvar vid läsårets slut vt-22. I åk 2 hade skolan 19 elever på IMV vid läsårets början och
endast 3 finns kvar. Samtliga elever på IMY har uppnått sina mål.

Inför hösten har IM-samordnaren fått ett mer formellt uppdrag som IM-samordnare med övergripande
ansvar för IM-eleverna, vilket ytterligare kommer att förbättra arbetet med IM kommande läsår.

Slutsatser
Det är tydligt att de förbättrade rutinerna och arbetet kring IM har gett positiva resultat. Allt fler
IM-elever når sina mål. Dock behöver arbetet med att stödja eleverna att nå målen när de går in på ett
nationellt program utvecklas vidare. Allt för många elever får F i sina nationella kurser, framför allt
gäller detta de gymnasiegemensamma ämnena. Här behöver vi arbeta vidare för att utveckla rätt
stödformer.
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Bedömning och betygsättning
Organisering av bedömning och betygsättning
Lärarna sitter i blandade arbetslag för att möjliggöra samverkan kring bland annat bedömningsfrågor.
Sambedömning sker i samband med nationella prov där lärare resonerar kring bedömning och
betygssättning. Under året har betyg och bedömning varit ett fokusområde där lärarna bland annat
sambedömt olika elevtexter för att öka likvärdigheten i bedömningarna. Arbetet med betyg och
bedömning är pågående och kommer att fortsätta kommande läsår i syfte att öka likvärdigheten.

Utvärdering av bedömning och betygsättning
Bedömning och betygssättning är ett av de områden som identifierats som ett utvecklingsområde i
vårt fleråriga arbete med Skolverket och Samverkan för Bästa skola. Detta läsår har vi bland annat
tagit fram en bedömningsmatris för att eleverna bättre ska kunna förstå värdeorden och vad de blir
bedömda på. På det sättet kan de äga sitt lärande i större utsträckning. Matrisen har också gått på
remiss till elevrådet som varit positiva till förändringen. I lärgruppen för betyg och bedömning har
lärarna sambedömt elevtexter i syfte att öka likvärdigheten. De har också genomgått en
webbutbildning kring betyg och bedömning i samarbete med Karlstads universitet, vilket bidragit till en
ökad kompetens i bedömningsfrågor. Dock har ännu inte alla gått utbildningen varför insatsen
kommer att fortgå kommande läsår. Under läsåret har lärarna även haft diskussioner kring
användningen av Schoolsoft och användningen av bedömningsmatriser. Det finns nu en samsyn kring
olika bedömningar (användning av färgerna röd, gul och grön) och hur ofta och när kursmatriserna
ska användas.

Betygsfördelningen har sedan förra året några små avvikelser där F-betygen gått från 16% till 18%,
medan de högre betygen ökat något. När det gäller F så skiljer det sig något mellan programmen. Där
sticker HA och VF ut något medan BF och VO är något bättre.

I och med utvecklingsarbetet ser vi att lärarna samverkar mer i bedömningsfrågor och att de blivit mer
säkra i sina bedömningar. Vi ser att resultaten försämrats med bedömer att det delvis har att göra
med att lärarna nu sätter mer rättvisa och likvärdiga betyg.

De nationella provresultaten skiljer sig en hel del från satt betyg. i Svenska var det 71%  som fick ett
högre betyg än resultatet på Nationella provet. Även på Svenska som andraspråk och Matematik låg
betygen runt 60% högre. Engelskan låg på 49%.
Det finns flera orsaker till detta och efter en analys så spelar provens upplägg en roll. Vi har elever
som har svårt att fokusera under en så lång tid som proven är. Eleverna får endast en chans på
provet och bedömningen på hela kursen görs vid flera olika tillfällen. Efter samtal med elever så har
de en dålig erfarenhet av nationella prov och det kan spela in.
En annan aspekt är också studiemiljönen som eleverna upplever är bristfällig. Endast 51% anser att
det är en bra studiemiljö och 60% att de kan få arbetsro i skolan. Inte sällan lyfts de dåliga och slitna
lokalerna fram.

Dock behöver skolan till nästa år förbereda eleverna på ett bättre sätt. Vi behöver också se till att de
elever som är i behov av stöd på olika sätt får de. Här har skolan detta året brustit.

Slutsatser
Betyg och bedömning kommer att vara ett fortsatt utvecklingsområde nästa läsår. Vi kan konstatera
att vi kommit en bit på väg men att det fortfarande finns mycket att jobba med för att bedömning och
betygssättning ska bli likvärdig och rättssäker på skolan. För att lyckas med detta behöver vi fortsätta
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de kollegiala diskussioner som vi påbörjat för att öka samsynen kring bedömningsfrågor. Vi behöver
också ha mer strukturerade bedömningssamtal med eleverna och förbättrad organisation och rutiner
för sambedömning. Mer tid behöver ägnas åt att analysera skillnader i betygssättning mellan olika
program och kurser så att orsaker till skillnaderna kommer fram och kan åtgärdas. En styrka att bygga
på är personalens vilja och motivation att utvecklas inom området.

Elevhälsoarbete
Organisering av elevhälsoarbetet
Elevhälsan har detta läsår bestått av kurator 100%, specialpedagog 100%, skolsköterska 40%  samt
studie- och yrkesvägledare 20%. Den 40%-iga skolsköterskan har varit mycket frånvarande under
året av olika anledningar. Det innebär att arbetet med hälsosamtalen är mer eller mindre obefintliga.
Skolpsykolog och skolläkare har funnits tillgängliga vid behov. Elevcoacherna på skolan har med
handledning av EHT haft ett utökat uppdrag att stödja elever i behov. Elevhälsan har träffats varje
vecka för att följa upp olika elevinsatser.
Arbetet har främst varit åtgärdande och det främjande och förebyggande arbetet har endast varit på
idéstadiet. Under senare delen av vårterminen har idéer vuxit fram till nya rutiner och arbetssätt som
kommer tas i bruk till kommande läsår.

Utvärdering av elevhälsoarbetet
Elevhälsoteamet har haft ett digert arbete detta läsår med bland annat dokumentation och att upprätta
fungerande rutiner för arbetet. Under hösten skapades ett dokumentationssystem som möjliggjorde
att lärare och mentorer kunde ta del av elevinformation från elevhälsan. Specialpedagogen
genomförde också en hel del arbete kring extra anpassningar med lärarna. Detta arbete kommer att
fortsätta kommande läsår då det finns en stor vilja bland lärarna att finna fungerande metoder och
rutiner för att arbetet i klassrummet ska fungera bättre utifrån elevernas behov. På grund av att
elevhälsoteamet inte var helt fulltaligt (bland annat var skolsköterskan sjukskriven) behövde mycket
tid ägnas åt åtgärdande arbete och det förebyggande och hälsofrämjande arbetet fick stå i
bakgrunden. Det arbete som ändå genomförts har dock bemötts positivt. Bland annat har kurator och
specialpedagog stöttat mentorerna med diskussionsmaterial kring studieteknik, psykisk ohälsa samt
information kring sömn och hygien.

Av elevenkäten framkommer att de 84% av eleverna känner sig trygga på skolan.
I LoV-enkäten framkommer också att det förekommer kränkningar på skolan, vilket vi behöver arbeta
mer med. Här har vi en nollvision – ingen elev ska känna sig kränkt när de är i skolan. För att förbättra
detta arbete har vi detta läsår gjort en utbildningsinsats kring hur eleverna ska agera när de upplever
sig kränkta.

Ett viktigt fokusområde är närvaron. Pandemin har tyvärr skapat en kultur av att det inte är nödvändigt
att vara i skolan så länge man gör sina uppgifter. Detta är naturligtvis allvarligt och något vi arbetar
med att förändra. Det är viktigt att vi visar eleverna att det är meningsfullt att vara i skolan, att lärarna
visar att arbete i skolan och undervisningen spelar roll. Rutiner för förbättrad närvaro har påbörjats
och kommer att fortsätta kommande läsår. Framför allt gäller det att få till en samsyn kring
närvarorutinerna och se till att alla följer de rutiner som beslutats.

Slutsatser
Elevhälsan har under läsåret arbetat för att stödja elever och personal. Dock kan vi konstatera att
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tillgången inte varit tillräcklig för att ge stöd till undervisande lärare och elever samtidigt som vi
behöver se över våra resurser och hur de används till nästa läsår. Då skolsköterskan varit sjukskriven
långa perioder och kompetensen inom EHT varit bristfällig har arbetet haltat. Det arbete med
dokumentation och rutiner som har påbörjats kommer att fortsätta för att både lärare och elever ska få
det stöd de behöver i syfte att eleverna ska nå målen i högre utsträckning.

Arbetsplatsförlagt lärande
Organisering av APL
Varje program ansvarar på rektors uppdrag för att anskaffa och säkerställa APL-platser för eleverna.
På BF och VO får vi platser tilldelade av Malmö stad respektive Vård och omsorgscollege medan
lärarna på HA, BA, IN och VF ordnar och kvalitetssäkrar sina egna APL-platser. Undervisningen sker
blockvis på så sätt att eleverna i åk 1 och 2 är ute på APL två dagar i veckan och i åk 3 tre dagar i
veckan. Lärarna ansvarar för att välja ut vilka moment som ska ingå i APL vilket därefter beslutas av
rektor. På skolan verkar vi för att eleverna ska få en helhet i sin utbildning vilket innebär att det som
gås igenom i den skolförlagda delen tränas på APL, där erfarenheterna sen återförs och bearbetas
när eleverna kommer tillbaka till skolan. Många av våra handledare har gått Skolverkets
handledarutbildning och i annat fall rekommenderas de att gå den för att säkerställa att de har
tillräcklig kompetens för sitt uppdrag. En gång per år genomförs programråd tillsammans med
branschen. Ambitionen är även att elever ska medverka vid dessa möten.

Utvärdering av APL
APL har under året fungerat bra på flertalet program. Samtliga elever har haft APL-plats på BF, HA
och VO medan det tidvis varit svårare på BA och IN. De stora svårigheterna har varit att skaffa
APL-platser till eleverna på VF. I brist på APL-platser har skolan fått ta till provisoriska lösningar som
inte alltid varit helt lyckade. När eleverna inte fått APL-plats har de fått vara i skolan och arbeta i
verkstaden, vilket lett till problem med bemanningen. Att hitta VVS-lärare har varit lika svårt trots
upprepade och ihärdiga försök. Lyckligtvis har vi nu lyckats få ta på en kompetent och erfaren
VVS-lärare varför situationen ser mycket ljusare ut till hösten.

När eleverna har APL har deras yrkeslärare gjort besök och också haft trepartssamtal där de
diskuterat elevernas lärande och utveckling. Arbetet har dokumenterats i en logg (med något
undantag) och följts upp av rektor. Kommunikationsverktyget Loopme har inte ännu implementerats
fullt ut på skolan, några program använder det inte alls medan andra program använder det för att
notera närvaro. Ingen har ännu börjat använda de uppdrag som finns kopplade till arbetsmomenten.
Detta är ett fortsatt utvecklingsområde. Till stöd för bedömningen har lärarna utvecklat
bedömningsmatriser för samtliga program i syfte att synliggöra vad eleven förväntas göra och lära sig
under sin APL. Dessa mallar kommer att implementeras hos handledaren ht -22.

Som en del i arbetet med Samverkan för bästa skola har vi arbetat med att utveckla
ämnesintegreringen. Yrkeskurser inom HA har integrerats med Idrott vilket prövats av en klass med
positiva resultat. Majoriteten av eleverna tyckte detta arbetssätt var givande och önskade att det
skulle utvecklas också i andra gg-ämnen. Ytterligare ett arbete mellan matematik och VF har initierats
och kommer att starta till hösten.

Under läsåret har vi haft fem så kallade yrkeskonferenser där yrkeslärarna träffats och diskuterat olika
frågor kopplade till APL, exempelvis programråd, bedömningsmatriser, gymnasiearbetet och Loopme.
Vi har också genomfört en självskattning för att synliggöra kvaliteten i de olika delarna på APL och
vad vi behöver satsa på att utveckla kommande läsår.
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En viktig uppgift på ett yrkesgymnasium är att samverka med näringslivet. Under året har
socialtjänsten, facket och polisen besökt skolan och berättat om sin verksamhet. Studiebesök har
också genomförts på flera program, bland annat till Malmö Tingsrätt. Dessutom har samtliga program
genomfört programråd. Det har varit en utmaning att få människor från branscherna att delta, men det
har ändå varit tillräckligt deltagande för att programråden ska kunna genomföras. Från skolans sida
skulle vi dock önska ett större engagemang att utveckla dessa möten så att de av alla parter upplevs
som värdefulla.

Slutsatser
Vi kan konstatera att APL fungerat tillfredsställande med undantag för VF där vi haft stora svårigheter.
Vi  har haft en bra kontakt med handledarna och kunnat följa upp elevernas lärande på APL-platsen
med hjälp av trepartssamtalen. Dock är Loopme fortfarande ett verktyg där vi behöver utveckla
kompetensen hos lärare och handledare så att det blir fullt ut implementerat på samtliga program.
Dokumentationen över kontakten med APL-platserna har gett en god översikt över i vilken mån
kontakter har tagits med handledare och eleverna fått det stöd i sitt lärande som de behöver.
Yrkeskonferenserna har varit en god hjälp i utvecklingen av APL och det finns önskemål om att
utveckla antalet möten till kommande läsår.

Studie- och yrkesvägledning
Organisering av studie- och yrkesvägledningen
På skolan finns sedan vt -22 en studie- och yrkesvägledare, syv, anställd på 20%. Dennes arbete
fokuseras främst på enskild vägledning utifrån behov. Studie- och yrkesvägledaren har främst
hanterat frågor kring studier, vidare och nuvarande. Likaså ingår att stötta lärarna i det generella
vägledningsuppdraget som genomförs inom ramen för ordinarie undervisning och på mentorstid. SYV
deltar vidare på möten rörandes elevers studieplan, orossamtal, elever som avslutat sina studier eller
som ska byta skola. Under terminen har syven besökt alla klasser, i de klasser där mentorerna så
efterfrågat har Livet efter gymnasiet behandlats.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen
Studie- och yrkesvägledningen fungerar förhållandevis väl på skolan. En fördel har varit att SYV
numera finns tillgänglig på skolan och detta har inneburit att elever och mentorer med större enkelhet
kunnat boka möten och ställa frågor. Det har också inneburit att elever kunnat utveckla en
förtroendefull relation och kunnat ha en löpande kontakt kring frågor som varit av vikt för dem.
Yrkeslärarna på skolan fyller en viktig roll i vägledningen för elevernas funderingar kring de delar av
det traditionella SYV-uppdraget som ryms inom yrkesutövningen för valt program.  SYV fyller snarare
rollen som den som kan visa på vägar som leder utanför programmets inriktning eller för vidare
studier. Dessa kompetenser sammantaget gör att elevernas behov av vägledning täcks. De
förstnämnda delarna integreras i undervisningen medan de andra sköts mer i individuella samtal.

Slutsatser
Studie- och yrkesvägledningen har fungerat förhållandevis bra utifrån elevernas behov. Inför nästa
läsår behöver vi skapa en tydligare plan utifrån Praktiska gymnasiets riktlinjer så att vårt arbete på ett
bra sätt ger eleverna den vägledning för kommande arbetsliv och vidare studier som de behöver. En
kompetenshöjning kring studie- och yrkesvägledningens generella uppdrag (som utövas av
personalen på skolan) är också något vi funderar på att utveckla kommande läsår.
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5. Sammanfattning och fokus framöver

Under läsåret så har skolan haft flera utmaningar men också flera framgångar. Utmaningar kring de
ständiga rektorsbytena har varit väldigt påfrestande för hela verksamheten, inte minst för personalen.
Samtidigt har personalen också visat handlingskraft att driva skolan framåt vilket tyder på ett väldigt
fint engagemang att man vill skolans och elevernas bästa.
Arbetet med betyg och bedömning är något som ständigt måste fortsätta för att trygga, kvalitetssäkra
samt utveckla detta. Att samverka mer över yrkes och GG-ämnen kommer behövas att fortsätta
arbetas med.
Arbetet med IM och utvecklingen av detta har genomförts bra under året och vi är duktiga på att lägga
en bra grund för detta.
Att se över elevhälsans arbete och stärka upp detta är av yttersta vikt och kommer att utvecklas under
nästa läsår. Ökad tjänst för skolsköterska som delas med Praktiska Norra samt en förstärkning med
speciallärare kommer genomföras. Vi ser att arbetet med det proaktiva arbetet halkat efter något men
vi kommer till följande läsår avsätta särskild tid till detta.
APL-arbetet har under det senaste läsåret blivit eftersatt på vissa program och då särskilt på
VF-programmet. Flera elever har ännu inte varit ute på någon APL och detta är så klart inte bra och
måste lösas akut. Under nästa läsår kommer en person att  projektanställas för att hitta platser &
skapa relationer. En av förstelärarna kommer också att aktivt arbeta med att implementera LoopMe
för samtliga program.
Något som behöver belysas och som är ett stort behov av förbättringar är skolans lokaler. Detta har
varit pågående under flera år och det finns ett stort missnöje hos eleverna och personal. Det behövs
ett stort arbete med att få lokalerna i bättre skick och vi kommer att prioritera detta arbete. Dock så
verkar det ändå som att det nu ses på möjligheter att hitta nya lokaler inom en inte alltför lång framtid,
och det ser vi fram emot.
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6. Grundfakta

Om Praktiska
Huvudman för Praktiska Gymnasiet Malmö City är Praktiska Sverige AB, som är en del av
AcadeMedia.  Praktiska Gymnasiet Malmö City 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 Malmö City

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År
1

År
2

År
3

BA PLA 0 4 1

BF PED 26 22 13

HA HAN 22 22 13

IN SVE 0 2 1

VF FAS, VVS 23 17 15

VO 25 17 16

Introduktionsprogram Inriktning År
1

År
2

År
3

IMV 50 19 5

IMY 4 2 1

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk
bakgrund

2019/2020 52% 19% 78%

2020/2021 46% 23% 79%

2021/2022 50% 24% 82%

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

Skolan har 12 yrkeslärare och 8 gg-lärare varav samtliga är behöriga.  
Av de 12 yrkeslärarna har samtliga lärarbehörighet eller har genomgått den interna pedagogiska

utbildningen, PiL-utbildningen. 

Elevhälsan består av specialpedagog, skolsköterska, skolkurator samt skolpsykolog. Elevhälsan leds
av rektor. Under läsåret har också elevassistenter varit anställda. Därutöver har skolan en
studie- och yrkesvägledare, en skolvärdinna samt en administratör. På skolan har vi
dessutom två anställda som stöttar eleverna i matematiken.

Organisation och arbetsformer

Skolan leds av en rektor som till sin hjälp har en biträdande rektor och fyra förstelärare. Varje
förstelärare leder var sitt arbetslag. En förstelärare arbetar framför allt med utveckling av elevhälsan.
Övriga tre förstelärare har fokusområdena APL, Betyg och bedömning samt Lektionsdesign som
också är utvecklingsområden i SKA-planen. Personalen är indelad i arbetslag. När det gäller
utvecklingsarbetet har lärarna fått välja vilket utvecklingsområde de vill arbeta med varför de s k
lärteamen är sammansatta med lärare från olika arbetslag.
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