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INLEDNING – LEDARE 
Kärnan i Didaktus vision är att alla elever har möjligheten och förmågan till att nå sina drömmar och 
mål. Vi ska vara en verksamhet med höga förväntningar på våra elever. Många elever kommer till oss 
med lågt självförtroende och med en upplevelse av skolan som en svårbegriplig arena, och för att 
stötta dem att nå så långt som möjligt mot utbildningens mål behöver vi arbeta systematiskt med 
kvalitet och utveckling – i det stora och i det lilla.  

Som ny verksamhetschef för Didaktus Gymnasium ser jag en stor potential i våra elever. Alla kan 
något och alla har något som gör just ”mig” speciell. Kan vi utveckla vår förmåga att ännu snabbare 
plocka fram det där som finns inom var och en, att peppa och stötta så att alla når sina mål och 
vägleda till rätt val för var och en – då har vi en enorm tillgång i Sveriges framtida arbetsmarknad! 
Viljan och engagemanget för att varje elev ska lyckas finns hos våra medarbetare. Och vi ska fortsätta 
att göra vårt bästa för att utveckla verksamheten så att alla når sina mål.  

För att människor behöver dig! 

 

 

 

Susanne Christensson, 

Verksamhetschef, Didaktus Gymnasium 
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BESKRIVNING AV DIDAKTUS GYMNASIUM 

VISION & UPPGIFT 

Didaktus vision är att erbjuda kvalitativa utbildningar där samtliga elever har möjligheten att nå sina 
mål och där samtlig personal har höga förväntningar på eleverna. För att lyckas med detta måste 
verksamheten systematiskt och strukturerat använda sig av tydliga rutiner, regler och rollfördelning. 
Pedagogiken skall förutom att följa aktuell och beprövad forskning också präglas av ett 
språkutvecklande arbetssätt där ämnesintegrering och infärgning är en naturlig del av utbildningen.  

SKOLOR, UTBILDNINGAR OCH ELEVER 

Didaktus Gymnasium ingår i Academedia, Nordens största utbildningsföretag. Didaktus Gymnasium 
består av två skolenheter, Didaktus Jakobsberg (start 1994) och Didaktus Liljeholmen (start 2002).  

Under det aktuella läsåret bedrevs utbildning på följande nationella gymnasieprogram och 
inriktningar:  

Utbildning Ungefärligt elevtal 
Barn- och fritidsprogrammet: Pedagogiskt arbete 120 
Vård- och omsorgsprogrammet 70 
Ekonomiprogrammet: Ekonomi 60 
Samhällsvetenskapsprogrammet: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap 20 
Naturvetenskapsprogrammet: Naturvetenskap 70 

 

Över hälften av eleverna (ca 53 %) gick emellertid på ett introduktionsprogram. I årskurs ett var 
andelen ca 60 %. Didaktus bedriver utbildning på samtliga fem introduktionsprogram. 
Introduktionsprogrammen står öppna för elever som ännu inte uppnått behörighet till 
gymnasieskolans nationella program. 

Utbildning Ungefärligt elevtal 
Preparandutbildning 50 
Programinriktat individuellt val 150 
Yrkesintroduktion 275 
Språkintroduktion 20 
Individuellt alternativ 15 

 

För läsåret 2015/2016 hade verksamheten totalt ca 950 elever. Verksamheten rekryterar elever från 
hela Stockholms län och även från Uppsala län. Majoriteten kommer dock från Stockholms stad och 
Järfälla kommun. Skolorna är mångkulturella och en stor andel av eleverna har ett annat modersmål 
än svenska. Flickor utgör en större del av elevunderlaget, ca 70 procent.   
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ORGANISATION 

Didaktus Ledning består av verksamhetschef, rektorer, biträdande rektorer samt kvalitetsansvarig. 
Ledningsgruppen träffas vid minst sex tillfällen under läsåret med fokus på verksamhetens och 
enheternas strategiska och hållbara styrning och utveckling. Verksamhetschef för Didaktus 
gymnasieskolor var under det aktuella läsåret Torbjörn Jansson.  

Som stöd i ledningsarbetet på huvudmanna- och skolnivå finns stödfunktioner inom HR, ekonomi, 
kvalitet, juridik, marknad, IT samt elevhälsa. Respektive skola har i sin tur en skolledning bestående 
av rektor, biträdande rektor/rektorer samt arbetslagsledare.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE 

SÄRSKILT STÖD & ELEVHÄLSA 

Huvudmannen följer på regelbunden basis upp elevhälsans arbete, organisation och 
tjänstefördelning för att säkerställa att verksamheten lever upp till kraven i författningarna. Rutiner 
för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd utvärderas kontinuerligt och vid behov vidtas 
åtgärder för att förfina och förbättra arbetet.  

VÄRDEGRUNDSARBETE 

Skolorna upprättar varje kalenderår en plan mot kränkande behandling och diskriminering. Planen 
innehåller både analys av tidigare likabehandlingsarbete samt resultat av en genomförd kartläggning 
av nuläget på skolorna. Därtill återfinns en konkretisering av det planerade åtgärdande och 
främjande arbetet. Planen syftar till att målinriktat främja likabehandling och motverka och förhindra 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För stöd i analysarbete och framtagande av 
lämpliga åtgärder finns kvalitetsansvarig och skoljurist.  

EKONOMISK PLANERING OCH STABILITET 

Verksamhet finansieras via skolpeng och i viss mån andra statliga utvecklingsbidrag. Skolorna har 
under de senaste åren haft ett stabilt elevintag. 

PERSONAL 

Huvudmannen följer varje år upp behörigheten bland personal och för tillsammans med rektor för 
varje skola dialog kring hur behörigheten långsiktigt kan stärkas. Stärkande av behörigheten 
innefattar utbildningsmöjligheter, resursfördelning avseende tjänstegrad och blir framförallt tydlig 
vid nyrekrytering. Noterbart är att skolorna har en relativt stor andel yrkeslärare som saknar sin 
behörighet men som under många år arbetat inom bransch och även skolvärlden. Dessa lärare är 
undantagna från de statliga kraven på legitimation. 
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BESKRIVNING AV DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET 
Grunden för vårt kvalitetsarbete är att systematiskt och kontinuerligt utveckla verksamheten mot 
högre måluppfyllelse. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål och att elevernas 
utbildning ska ge dem goda förutsättningar för vidare studier och arbetsliv.  

Arbetet under läsåret utgår från en tidig lägesbedömning och avslutas med resultatutvärdering och 
verksamhetsövergripande analys. Däremellan följer vi upp arbetet och samlar in den dokumentation 
som bildar underlag för den slutliga resultatutvärderingen, då vi identifierar nya utvecklingsområden 
i behov av insatser för ökad måluppfyllelse.  

KVALITETSBEGREPPEN 

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp. Det första kallar vi för funktionell kvalitet. 
Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som finns i läroplanen och 
varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och 
demokratisk kompetens. 

Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de 
krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande 
över sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om 
det behövs för att nå utbildningsmålen. 

Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 
utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna 
efter avslutad utbildning. 

Dessa fyra begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att 
målfokusera och anpassa vårt arbete, så att våra elever får en utbildning med så hög kvalitet som 
möjligt. 

METODER FÖR UPPFÖLJNING I KVALITETSARBETET 

Interna granskningar 

Med jämna mellanrum genomförs interna granskningar i vilka huvudmannen, utifrån 
Skolinspektionens modell för regelbunden tillsyn, granskar verksamheten. Granskningarna ger 
huvudmannen en helhetsbild av hur skolan arbetar och om vi lever upp till författningarnas krav. 
Granskningarna innefattar dokumentstudier, besök i verksamheten samt intervjuer med rektor, 
elevhälsa, undervisande lärare och elever. Granskningen åtföljs av ett protokoll, och i de fall brister 
identifierats upprättas en plan för att dessa skyndsamt ska kunna åtgärdas, företrädelsevis inom tre 
månader. 
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Nationella kursprov 

De nationella proven är ett av flera betygsunderlag som används i svenska, engelska och matematik. 
Resultaten från de nationella kursproven bildar också underlag för att bedöma hur väl de nationella 
provresultaten stämmer överens med satta betyg i respektive kurs. Överensstämmelsen ger 
huvudmannen och skolan möjlighet att bedöma i vilken utsträckning undervisningen planeras utifrån 
rådande styrdokument samt i vilken utsträckning bedömningen är likvärdig och rättssäker.  

Betygsprognoser 

Varje termin genomförs betygsprognostiseringar i samtliga kurser. Betygsprognoserna utgör varje 
lärares professionella bedömning av det betyg som eleven i slutet av kursen väntas få, förutsatt att 
arbetet sker på liknande sätt och att eventuella stödinsatser nyttjas. Betygsprognostiseringarna är en 
del av systematiken i att följa upp i vilken utsträckning eleverna förväntas nå uppsatta mål och hur 
väl man som skola lever upp till uppdrag i läroplan och skollag.  

Examensprognoser 

Examensprognoser genomförs vid två fasta avstämningar och ger indikationer på i vilken utsträckning 
eleverna i år tre förväntas nå en examen. Verktyget infördes under läsåret 2014/2015 och är ett 
effektivt uppföljningsverktyg för skolan och huvudmannen.   

Betyg 

Uppgifterna om satta betyg sammanställs för att ge underlag för att bedöma hur väl kunskapsmålen i 
läroplanen och examensmålen nås. Vid läsårsslut analyseras dessa på verksamhets- och skolnivå av 
ledningsgrupp, rektorsgrupp och av personal på varje skola. Analyserna ligger också till grund för 
framtagandet av nya fokusområden.  

Enkäter 

För skolan genomförs varje läsår ett antal enkäter. Likabehandlings- och värdegrundsenkäten 
genomförs varje höst och utgör ett underlag för bedömning av hur väl huvudmannen och skolorna 
lyckas driva ett målinriktat arbete för att förhindra kränkande behandling och främja likabehandling. 
Likaså följer enkäten upp kännedomen om arbetet som bedrivs på skolan och delaktighet bland 
eleverna. Kartläggningen blir en del av skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering 
som upprättas varje kalenderår.  

Elev- och medarbetarenkäten genomförs i januari/februari och syftar till att följa upp den upplevda 
kvaliteten och vissa delar av den instrumentella kvaliteten (undervisning och utbildning). 
Undervisningsutvärderingar genomförs vid två tillfällen under läsåret och syftar till att stärka 
undervisningens kvalitet. Undervisningsutvärderingarna utgår från läroplansmålen och behandlar 
områden som elevinflytande, bedömning och betyg, studiero och undervisningens tydlighet och 
struktur. 
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KVALITETSRAPPORT & VERKSAMHETSPLAN 

Kvalitetsrapporten är ett centralt dokument i vilken både skolorna och huvudmannen dokumenterar 
sitt arbete under hela läsåret. Med utgångspunkt i läsårets resultat identifieras fokusområden för 
året, vilka inriktas mot de mål som identifierats som prioriterade eller där måluppfyllelsen bedöms 
vara alltför låg. I huvudmannens verksamhetsplan anges hur huvudmannen avser arbeta under det 
kommande läsåret för att stärka måluppfyllelsen inom de områden som identifierats som 
prioriterade. Även skolorna upprättar ett liknande dokument utifrån lokala utvecklingsbehov. 

KVALITETSHJUL 
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HUVUDMANNENS FOKUSOMRÅDEN 2015/2016 

FOKUSOMRÅDE 1: ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE  

Fokusområdets bakgrund och motiv: Under läsåret 2015/2016 ökade andelen med gymnasieexamen 
på våra nationella yrkesprogram från 54 % till 79 %. Samtidigt som detta innebar en rörelse i rätt 
riktning innebar det också att drygt 20 % av eleverna ännu inte uppnådde kraven för 
gymnasieexamen. För de flesta elever som inte uppnådde kraven för examen var orsaken att de hade 
mer än 250 poäng F 

Mål för fokusområdet: Målet för fokusarbetet var att en ökad andel elever skulle nå kraven för en 
gymnasieexamen samt att en ökad andel elever skulle nå kraven för minst godkänt i 
behörighetsgivande kurser (svenska, engelska och gymnasiearbetet) samt andra enskilda kurser som 
efter resultatanalys visat sig särskilt problematiska för eleverna.  

Metod och genomförande:  

• Ökat processfokus och stöd inom ramen för verksamhetsmöten (6 ggr/läsår)  
• Uppföljning genom terminsvisa betygs- och examensprognoser samt EWS, early warning system 
• Elevhälsoplaner för resp. skola tas fram, inklusive nytt blankettstöd. Huvudmannen stöttar och 

följer upp elevhälsans processer.  
• Gemensam uppstartsdag med fokus på inkluderande undervisning 
• Skolornas språkutvecklingsprojekt fortsätter  
• Riktad ämnesuppföljning (matematik, svenska, engelska, samhällsorienterade ämnen). Rektor 

genomför coachande insatser där så behövs.  
• Förstelärarna får ett tydligt ansvar för utveckling av undervisningen för resp. skola. 

 
Resultat och slutsatser: Efter genomfört läsår har examensandelen återigen minskat, från 79 % 2016 
till 65 % 2017. Även andelen minst godkända betyg på skolorna har minskat något, från 82 % till 79 
%. När de gäller engelska ser vi en viss förbättring i Engelska 5 men en rejäl försämring i Engelska 6. 
Även i matematik ser vi att de lägre kurserna visar på något bättre resultat medan de senare 
kurserna uppvisar sämre resultat. I svenska ligger resultaten relativt stabilt sedan föregående år. 

Denna ”jojo-utveckling” är inte ny för Didaktus, och huvudmannens analys är att det saknas ett viss 
mått av stabilitet i flera av skolornas centrala processer för att bibehålla en positiv utveckling år efter 
år. Verksamheten präglas av en viss ”ostyrbarhet” och är känslig för yttre och inre svängningar. Inför 
kommande läsår bedömer huvudmannen därför att vi behöver stärka de nyckelprocesser som är av 
störst betydelse för måluppfyllelsen, framförallt hur skolorna lyckas stötta de elever som på grund av 
bristande förkunskaper, begränsade språkkunskaper, studiesvårigheter eller hög frånvaro har svårt 
att nå målen och hur vi arbetar för att undanröja hinder för måluppfyllelse på elev-, grupp- och 
skolnivå.    
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FOKUSOMRÅDE 2: ÖKAD NÄRVARO 

Fokusområdets bakgrund och motiv: Vi vet att elevers närvaro i skolan och deras resultat korrelerar 
kraftigt. I Skolinspektionens tillsyn på Didaktus Jakobsberg våren 2016 identifierade Skolinspektionen 
en koppling mellan elevers höga frånvaro och personalens förmåga att stärka elevernas motivation 
och akademiska självförtroende. Interna granskningar visade också brister i skolornas arbete med att 
följa kartlägga, utreda och åtgärda elevers frånvaro. 

Mål för fokusområdet: Målet är att närvaron ska öka på respektive skola samt att fler elever når 
målen för respektive utbildning.  

Metod och genomförande: 

• Elevhälsans främjande och förebyggande närvaroarbete stärks och nya mallar för utredning och 
främjande arbete tas fram 

• Tätare frånvarouppföljning 
• Stöd i framtagandet av insatser på individ- och gruppnivå 
 

Resultat och slutsatser: Närvaron minskade under läsåret på båda skolorna. Den totala närvaron på 
Didaktus Jakobsberg läsåret 15/16 var ca 75 % och för läsåret 16/17 ca 70 %. På Liljeholmen låg den 
totala närvaron 15/16 på ca 71 % och 16/17 på ca 64 %. Huvudmannen gör analysen att elevers 
närvaro till stor del är beroende av skolornas förmåga att planera och genomföra utbildningen på ett 
sätt som undanröjer hinder för måluppfyllelse och att strategierna för att möta elevers behov och ge 
dem stöttning i att nå målen behöver utvecklas. Ytterligare insatser planeras därför inför nästa läsår.  

FOKUSOMRÅDE 3: INTRODUKTIONSPROGRAM 

Fokusområdets bakgrund och motiv: Huvudmannens och skolornas samlade analyser tillsammans 
med Skolinspektionens tillsyn på Didaktus Liljeholmen våren 2016 visade att uppföljningen av IM-
elever inte var tillräckligt god. Insatserna under 1617 riktades således mot att ytterligare stärka 
elevernas möjlighet att nå målen för det introduktionsprogram som de var inskrivna på. 

Mål för fokusområdet: Målet är att säkerställa en god överblick över samtliga elevers studiegång 
både på individ- och gruppnivå. Utifrån detta är målet att en ökad andel elever når målen för sin 
individuella studieplan.  

Metod och genomförande: 

• Fortsatt uppföljning genom den så kallade ”IM-loggen” för analys av IM-elevernas resultat 
• Genomlysning av elevers studieplaner och rutiner för hanteringen i SchoolSoft 
• Nya utbildningsplaner för resp. IM-program 
• Dokumentation av resultat samt planerade och vidtagna åtgärder för IM-elever 
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Resultat och slutsatser: Uppföljningen av introduktionselevernas resultat och granskningar av 
skolornas arbetssätt kring introduktionsutbildningar visa att arbetssätt, strategier och måluppfyllelse 
skiljer sig mycket åt mellan skolorna. Huvudmannen bedömer att det inom aktuella utbildningar ryms 
både mycket som håller hög kvalitet och annat som kan utvecklas för att bli mer ändamålsenligt och 
effektivt. Även om samsynen kring introduktionsutbildningarna har ökat och metoderna för 
uppföljning och utvärdering har stärkts gör vi alltså bedömningen att ytterligare insatser krävs på 
området för att säkerställa hög kvalitet i våra introduktionsutbildningar.  
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SAMLAD BEDÖMNING AV VERKSAMHETEN 2016/2017 

FUNKTIONELL KVALITET 

Genomströmning på nationella program 

Genomströmningen är ett mått på den andel elever som påbörjat en utbildning på ett nationellt 
yrkesprogram och inom tre år uppfyllt kraven för examen på samma skola. Det är ett kompletterande 
resultatmått till det antal elever som varje år når kraven för en gymnasieexamen. 
Genomströmningsmåttet presenteras av Skolverket i december varje år, varför de resultat som 
redovisas nedan gäller elever som lämnade skolan vid läsårsslutet 2016, inte 2017. Anledningen till 
att en elev inte genomför en utbildning inom tre inom samma skolenhet kan vara att eleven byter 
skola, att eleven hoppar av utbildningen eller att eleven inom ramen för ett åtgärdsprogram beviljas 
förlängd undervisning efter utgången av år tre. 

För Jakobsberg hade genomströmningen vid senaste mätningen ökat markant, från 41 % läsårsslutet 
2015 till 52 % 2016. Även för Liljeholmen ser vi en ökning, om än marginell. Båda skolenheterna 
ligger emellertid ännu markant under rikssnittet. Både Jakobsberg och Liljeholmen har en betydande 
andel elever som inte alltid följer en traditionell treårig skolgång, och ibland sker både tillskott och 
avhopp av elever långt in på höstterminen. Detta skiljer sig åt i jämförelse med verksamheter som 
tidigt på hösten har ett stabilt antal elever, vilket kan vara en förklaring till det lägre 
genomströmningsmåttet. Vi ser samtidigt att vi behöver stärka skolornas förmåga att möta dessa 
elevers behov och att genomströmningsmåtten därigenom kan stärkas. 

Diagram 1: Genomströmning (andel elever som påbörjat och inom 3 år uppfyllt kraven för examen 
på samma utbildning och skola) 
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Andel elever med gymnasieexamen på nationella program 

Målet för ett nationellt gymnasieprogram är att eleverna ska uppnå kraven för examen, antingen en 
yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Kraven för examensbevis är betyg (F-A) i kurser 
motsvarande ett fullständigt program (2500 poäng), godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 
2250p, godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5, svenska 1, samt ett godkänt 
gymnasiearbete. Utöver detta krävs för yrkesexamen lägst betyget E i 400p på kurser inom de 
programgemensamma ämnena och för högskoleförberedande examen lägst betyget E i Engelska 6 
samt Svenska 2 och 3.  

I diagrammet nedan visas utvecklingen vad gäller examensandel under de senaste tre läsåren för 
båda enheterna. Vi kan se att båda skolorna uppvisar tydliga ”jojo-resultat”, det vill säga att 
resultaten går växelvis upp och ned från år till år istället för att ligga stabilt eller följa en mer linjär 
trend. Huvudmannens analys av dessa förhållanden är att flera av de kvalitetsbärande processerna 
på skolorna ännu inte är helt stabila. Det handlar bland annat om strategier för planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning, elevhälsans arbete och arbetet med trygghet och 
studiero. För att motverka att resultaten svänger lika starkt som respons på inre och yttre 
omständigheter är huvudmannens analys att det krävs tydligare rutiner och tydligare roll- och 
ansvarsfördelningar i arbetet och att samverkan och samsynen på skolorna ökar. 

Vi ser också att examensandelen för båda skolorna ligger markant under rikssnitt. Då båda skolorna 
arbetar till stor del med elever som haft det svårare än genomsnittet i grundskolan är detta till viss 
del att förvänta. Samtidigt behöver skolornas arbetssätt och processer anpassas och utvecklas för att 
kunna möta de behov som eleverna på skolan har och därmed nå högre måluppfyllelse. Den 
tydligaste orsaken till att elever inte når kraven för examen är att de fått F i mer än 250 poäng av de 
kurser som de läser, vanligen kopplat till hög frånvaro. Vi ser därför ett behov av att utveckla 
verksamheten för att undervisningen i högre grad ska vara tillgänglig för eleverna utifrån deras 
förutsättningar samt av att stärka skolornas arbete med att främja närvaro samt kartlägga, utreda 
och åtgärda frånvaro.  

Diagram 2: Andel elever med gymnasieexamen – per skola
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Nedan redovisas examensandelen uppdelat per nationellt program. Siffrorna för 2016 avser 
Skolverkets statistik (här saknas resultat för program med färre än 10 elever) medan siffrorna för 
2017 avser huvudmannens preliminära sammanställningar, detta eftersom Skolverkets statistik inte 
släpps förrän vid årsskiftet. Vi kan se att samtliga program ligger markant under rikssnitt och att 
resultaten överlag har försämrats sedan föregående år. Framförallt är det de högskoleförberedande 
programmen som går nedåt, medan yrkesprogrammen ligger mer stabilt. Ekonomiprogrammet är 
det program som ligger lägst på endast 46 % examen. Här ska dock påpekas att underlaget endast 
omfattar 13 elever och att enskilda elevers resultat därför får stor betydelse för de övergripande 
resultaten. Även Samhällsvetenskapsprogrammet ligger mycket lågt, på 59 %. Övriga program ligger 
kring 70 % examen. Rikssnittet för examen i riket låg vid läsårsslitet 2016 på 90,5 % (siffrorna för 
2017 publiceras först vid årsskiftet). 

Diagram 3: Andel elever med gymnasieexamen – per program

 

Att eleverna på högskoleförberedande program i lägre utsträckning än yrkeseleverna når examen har 
till stor del att göra med att många av dem har svårt att klara de högre teoretiska kurserna som krävs 
för dessa program. För elever på yrkesprogram krävs endast de inledande kurserna i matematik, 
svenska och engelska, vilka eleverna i högre utsträckning klarar med godkänt betyg. Här behöver 
ytterligare insatser göras för att öka elevernas förutsättningar att nå längre i sin kunskapsutveckling 
under utbildningens gång, inte minst med tanke på att många av eleverna har haft svårt med 
måluppfyllelsen inom samma ämnen redan under sin grundskoletid.  

Andel elever på yrkesprogram som läst in behörighet till vidare studier  

På samtliga yrkesprogram erbjuds möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högre studier 
(Engelska 6, Svenska 2-3). Verksamhetens samlade resultat ligger på 52 % av eleverna på 
yrkesprogram, alltså markant över rikssnittet 2016 (36 %). Det är framförallt Jakobsberg som i hög 
utsträckning lyckas med att ge eleverna på yrkesprogram de kurser som krävs för grundläggande 
behörighet – hela 69 % av eleverna. Grundläggande behörighet ger eleverna möjlighet att till 
exempel läsa vidare till sjuksköterska eller lärare efter gymnasiet, varför man valt att aktivt vägleda 
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eleverna mot att läsa dessa ämnen inom ramen för sin utbildning. Samtidigt är det viktigt att också 
vara medveten om att många elever kämpar hårt med de behörighetsgivande kurserna, vilket i värsta 
fall riskerar att påverka deras chanser att alls nå examen.  

Diagram 4: Andel elever på yrkesprogram som läst in behörighet till vidare studier – per skola

 

Genomsnittlig betygspoäng 

Den genomsnittliga betygspoängen, GBP, är ett jämförelsemått beräknat på satta betyg för 
avgångseleverna. Nedan redovisas i två diagram GBP för samtliga avgångselever, det vill säga både 
elever med examen och studiebevis omfattande 2500p. Vi kan se att GBP enligt denna beräkning 
minskat något för båda skolorna sedan föregående år, särskilt på de högskoleförberedande 
programmen. Även här ser vi också att det framförallt är eleverna på Ekonomiprogrammet och 
Samhällsvetenskapsprogrammet som ligger lågt i jämförelse med rikssnitt (rikssnitt för 2017 
offentliggörs av Skolverket först vid årsskiftet), vilket också avspeglas ovan i examensandelen. 

Diagram 5: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per skola
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Diagram 6: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per program

 

Nedan redovisas istället GBP beräknat endast på elever som nått kraven för en examen, alltså en 
mindre population än vad som avses i diagrammen ovan. GBP för elever med examen ligger normalt 
alltid högre än GBP för samtliga avgångselever eftersom den senare gruppen innehåller elever som 
inte lyckats nå examen, så det är att vänta. Här kan vi emellertid också se att GBP för elever med 
examen i själva verket är relativt stabil sedan föregående år, och att måluppfyllelsen för elever som 
uppnått examen alltså inte försämrats nämnvärt. Detta indikerar alltså att det främst är de elever 
som inte når kraven för examen som uppvisar en markant sämre måluppfyllelse jämfört med tidigare 
år. Samtidigt som resultaten har försämrats har alltså skillnaderna mellan de elever som når examen 
och de som inte gör det tyvärr ökat. Detta tyder på att vi behöver intensifiera arbetet med att 
utveckla undervisningen för att stötta de elever som har det svårast i skolan.  

Diagram 7: Genomsnittlig betygspoäng (elever med examen) – per skola
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Diagram 8: Genomsnittlig betygspoäng (elever med examen) – per program

 

Resultat för elever på introduktionsprogram 

Som redan nämnts så kan de olika introduktionsprogrammen ha olika mål, innehåll och omfattning 
för olika elever, och detta inverkar givetvis på hur vi kan följa upp i vilken mån eleverna nått målen 
för sina utbildningar hos oss. För att ändå följa upp och utvärdera hur väl vi lyckas med vårt uppdrag i 
relation till dessa elever följer vi dels upp hur eleverna rör sig genom våra egna elevadministrativa 
system, dels följer vi på individnivå upp orsak och mål varje gång en enskild elev avslutar en 
introduktionsutbildning och lämnar våra skolor. Nedan redovisas en sammanställning över hur 
många introduktionsprogram som anordnades på skolorna under det aktuella läsåret.  

Tabell 1: Antal elever på introduktionsprogram 2016/2017 
 

Liljeholmen Jakobsberg Didaktus totalt 
IMYRK 303 93 396 
IMPRO 133 107 240 
IMPRE 73 14 87 
IMSPR Ca 40 0 Ca 40 
IMIND 48 5 53 
Totalt 597 219 Ca 816 

 

Av alla introduktionsutbildningar som gavs på skolorna under det aktuella läsåret, sammantaget 
drygt 800 stycken, avslutades ca 30 % under året och ca 70 % fortsatte även efter läsårsslutet. Av de 
ca 240 elever som avslutade sin utbildning, går drygt 40 % kvar på ett annat program på våra skolor, 
vilket gör att vi utan svårighet kan följa deras fortsatta utbildning. De elever som lämnar skolorna är 
framförallt elever på Yrkesintroduktion (IMYRK), Språkintroduktion (IMSPR) och Individuellt 
alternativ (IMIND), vilket innebär att vi har svårare att följa upp dessa elevers fortsatta utbildning – 
det hänger bland annat på att vi får veta om eleven gått ut i arbete, till Komvux eller bara hoppat av 
skolan. När det istället gäller Preparandutbildning (IMPRE) och Programinriktat individuellt val 
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(IMPRO) går de allra flesta elever, ca 80 %, kvar på våra skolor efter avslutad introduktionsutbildning, 
vilket innebär att den statistik vi har för dessa utbildningar är relativt tillförlitlig. 

Sammantaget har vi under det aktuella läsåret lyckats följa upp ca 75 % av alla avslutade 
introduktionsutbildningar. Givetvis skulle vi vilja nå 100 %, vilket innebär att vi kommer att fortsätta 
utveckla våra uppföljningsmetoder under kommande läsår. Bland annat försvåras uppföljningen av 
att en hel del elever under läsåret fått uppehållstillstånd i Sverige och därmed bytt personnummer, 
vilket våra system haft svårt att hantera. Dessa elever ingår i den nuvarande statistiken som elever 
som lämnat skolenheterna, medan de i själva verket i de allra flesta fall går kvar på samma program. 
Detta leder också till att flera av dem finns med två gånger i statistiken över antal elever på (IMSPR).  

Bland de elever där vi lyckats följa upp bakgrunden till att de avslutat sin utbildning, alltså ca 75 % av 
det totala antalet elever som avslutat en introduktionsutbildning hos oss under det aktuella läsåret, 
fördelar sig orsakerna som följer:  

Tabell 2: Uppföljning elever på introduktionsprogram 2016/2017 

 

Uppnått 
behörighet till ett 
nationellt 
gymnasieprogram 

Övergått till ett annat 
introduktionsprogram 

Övergått till 
annan fortsatt 
utbildning, t.ex. 
komvux 

Upppnått 
anställnings- 
barhet 

Studieavbrott 
av andra 
orsaker 

IMYRK 15% 41% 2% 16% 26% 

IMPRO 70% 11% 0% 5% 15% 

IMPRE 81% 6% 9% 0% 3% 

IMSPR 0% 50% 0% 0% 50% 

IMIND 19% 19% 0% 13% 38% 

Totalt 47% 23% 2% 8% 20% 

Givetvis är det ofta svårt att på rak arm avgöra vad som är ett lyckat resultat och inte eftersom 
programmen utformas till stor del på individuell basis för varje enskild elev, men det vi kan se är att 
en stor andel av eleverna på både IMPRO och IMPRE övergått till ett nationellt program, vilket också 
är det övergripande målet för dessa utbildningar. På IMYRK är det många elever som bytt till ett 
annat introduktionsprogram, oftast till IMPRO, vilket är brukligt för elever som önskar läsa vidare 
mot ett nationellt program. Endast 16 % av eleverna på IMYRK har emellertid gått ut i arbete, vilket vi 
bedömer som en relativt låg andel mot bakgrund av att det är ett av huvudsyftena med programmet. 
Vi kan också se att studieavbrott är relativt vanligt på IMYRK och även IMIND, vilket kan antas hänga 
samman med att dessa elever vanligen ligger relativt långt ifrån att vara behöriga till gymnasieskolan 
vid skolstart och ofta har en trassligare skolgång bakom sig. Även på IMSPR är avhoppsstatistiken 
hög, även om utvisningsbeslut här är en vanlig orsak vid sidan av sådana orsaker som vi i skolan kan 
råda över. Vi bedömer ändå att avhoppsstatistiken på introduktionsprogrammen i stort är alltför hög, 
varför vi kommer att intensifiera arbetet med främjande och förebyggande åtgärder under 
kommande läsår.  
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Andelen minst godkända betyg (E) 

Andelen minst godkända betyg ligger relativt stabilt på Jakobsberg sedan föregående år, men har 
minskat en del på Liljeholmen. I resultaten nedan är betygen för både elever på nationella program 
och introduktionsprogram medräknade. Liksom i tidigare presenterad statistik ser vi att det 
framförallt är Ekonomiprogrammet som påvisar försämrade resultat – endast 63 % godkända betyg.  

Diagram 9: Andel minst godkända betyg* – per skola

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 

Diagram 10: Andel minst godkända betyg* – per program

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 

Som tidigare nämnts ser huvudmannen ett behov av att utveckla strategier för planering, 
genomförande och bedömning av undervisningen på båda skolorna samt förstärkt arbete för att 
förhindra frånvaro. Vi vet att många av eleverna på skolorna har en svår skolbakgrund bakom sig och 
behöver mycket stöttning och en välplanerad pedagogisk verksamhet för att nå betyg i sina kurser. 
Här finns många insatser att överväga, från schemaläggning och tjänsteplanering till 
kompetensutveckling och stärkta förutsättningar för kollegialt lärande.  
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Andelen minst godkända betyg – behörighetsgivande kurser 

Som tidigare nämnts så ser vi att eleverna i något högre utsträckning klarar av att nå målen för de 
inledande kurserna i matematik, svenska och engelska, men att de högre stegen är förknippade med 
stora svårigheter. Vi vet att många elever har haft svårt med just dessa ämnen även i grundskolan, 
och de flesta av de elever som börjat på våra skolor som introduktionselever hade vid antagningen 
med sig ett F i just dessa grundskoleämnen. I Matematik 2b, som ges på Ekonomi- och 
Samhällsvetenskapsprogrammet, är måluppfyllelsen ytterst låg – endast 48 %. Här har genomförda 
insatser i form av bland annat deltagande i Skolverkets matematiklyft helt klart inte gett avsett 
resultat. Huvudmannens bedömning är, som tidigare nämnts, att man på bred front behöver utveckla 
och anpassa undervisningen på skolorna efter elevers varierade behov – inte minst i 
matematikämnet, där många elever har särskilt begränsade förkunskaper vid skolstart. Detta 
kommer därmed att vara ett fokusområde under nästkommande läsår.  

Diagram 11: Andel minst godkända betyg* i behörighetsgivande kurser (Didaktus totalt)

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 

Betygsfördelning 

Nedan redovisas verksamhetens samlade betygsfördelning gällande gymnasiekurser, både för 
nationella program och introduktionsprogram. Förutom en redan konstaterad högre andel F på 
Liljeholmen sätts också en lägre andel betyg högre än E (D-A) än på Jakobsberg. Andelen E är lika stor 
på båda skolorna. På programnivå ser vi att Ekonomiprogrammet inte bara uppvisar störst andel F 
utan också lägst andel högre betyg. Naturvetenskapsprogrammet uppvisar störst andel D-A, vilket är 
att vänta då det är det program som kanske mer än något annat förknippas med hög akademisk 
prestation. Som kontrast ligger introduktionsprogrammen på en relativt låg andel högre betyg 
samtidigt som andelen F inte är utmärkande låg. Detta vittnar möjligen om att man i lägre grad 
eftersträvar och förväntar sig högre betyg än ett E på introduktionsprogrammen, vilket till viss del 
kan vara befogat eftersom många av eleverna har svårt med studierna sedan tidigare. Samtidigt är 
det viktigt att alla elever möts av positiva höga förväntningar i skolan, oavsett bakgrund. 
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Diagram 12: Betygsfördelning* 2016/2017 – per skola 

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 

 

Diagram 13: Betygsfördelning* 2016/2017 – per program

*Gymnasiekurser (introduktionsprogram och nationella program) 
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INSTRUMENTELL KVALITET 

Interna och externa granskningar 

Under det aktuella läsåret har inga interna eller externa granskningar genomförts. Skolinspektionen 
besökte dock så sent som våren 2016 båda skolenheterna. Vid granskningen identifierades brister i 
undervisningens kvalitet vid Jakobsberg samt i elevhälsans arbete, studie- och yrkesvägledning, 
trygghet och studiero, introduktionsprogrammens uppföljning samt erbjudande av särskild prövning 
vid Liljeholmen. Efter redovisning av planerade åtgärder beslutade Skolinspektionen att avsluta båda 
ärendena. Huvudmannen kommer under höstterminen 2017 att genomföra interna granskningar på 
båda skolorna för att följa upp utvecklingen.  

Likvärdig bedömning 

Överensstämmelsen mellan nationella provbetyg och kursprovsbetyg ligger totalt sett på 52 %. Totalt 
6 % av eleverna har fått ett lägre kursbetyg än provbetyget och 42 % har fått ett högre betyg på 
kursen än på provet. I tabellen nedan kan vi också se att överensstämmelsen sjunkit sedan 
föregående år, särskilt i engelska där överensstämmelsen under föregående läsår var särskilt hög.  

Tabell 3: Överenstämmelse – nationella kursprovsbetyg och kursbetyg VT2016/VT2017 

 

 

Överlag är överensstämmelsen relativt låg, och en stor andel elever får högre kursbetyg än sitt 
provbetyg. Det finns flera möjliga anledningar till att så är fallet. Proven utgör långt ifrån allt 
betygsunderlag i en kurs, och läraren ska vid betygsättning ta fasta på allt tillgängligt betygsunderlag 
vid sin bedömning. Framförallt för elever som får underkänt på de nationella proven, vilket är fallet 
för många av eleverna på våra skolor, är det vanligt att läraren efter genomförda prov ger eleverna 
chans att i andra uppgifter visa på sådana kunskaper som de inte lyckades uppvisa under provdagen.  

I värsta fall vittnar emellertid en låg överensstämmelse om att bedömningspraktiken på skolorna 
behöver utvecklas och att undervisningen inte i tillräcklig utsträckning planeras, genomförs eller 
bedöms i enlighet med ämnesplanerna. För att säkerställa en kvalitativ bedömningspraktik har vi de 

Kurs Lika 2016 Lika 2017 Rikssnitt 
2017 

Engelska 5 81 % 66 % 71 % 

Engelska 6 55 % 35 % 69 % 

Matematik 1a 62 % 42 % 60 % 

Matematik 1b 70 % 70 % 76 % 

Matematik 1c 
 

79 % 85 % 

Matematik 2b 44 % 47 % 53 % 

Matematik 2c 38 % 59 % 65 % 

SvA 1 43 % 45 % 53 % 

SvA 3 50 % 42 % 54 % 

Svenska 1 52 % 51 % 59 % 

Svenska 3 55 % 39 % 55 % 

Totalt 61 % 52 %  
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senaste åren genomfört en gemensam bedömningsdag där lärare från båda skolorna får träffa 
kollegor med liknande ämnen och diskutera undervisning och bedömning. Skolorna ligger också 
relativt nära varandra, vilket underlättar samrättning och kollegiala diskussioner i samband med 
bland annat just nationella proven.  

Klagomål  

Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål 
mot utbildningen. Information om hur man går tillväga för att framställa klagomål till huvudmannen 
ska lämnas på lämpligt sätt. Det står var och en (även utomstående) fritt att inkomma med klagomål 
mot utbildningen vid skolorna. Under det aktuella läsåret har två klagomål inkommit till 
huvudmannen, båda riktade mot Didaktus Liljeholmen. Den ena rörde elevens skolsituation och den 
andra rörde kränkande behandling. Det är ett fler än föregående år. Båda klagomålen utreddes av 
huvudmannen.  

Likabehandling och värdegrund  

I likabehandlings- och värdegrundsenkäten (LoV-enkäten) som genomfördes under hösten 2016 kan 
vi se att eleverna i ungefär samma utsträckning som föregående läsår känner sig trygga i 
verksamheten. Målet är att samtliga elever ska känna sig helt och hållet trygga, varför 84 % inte är en 
godtagbar andel. Samtidigt ser vi att eleverna i mindre utsträckning är insatta i skolans 
likabehandlings- och värdegrundsarbete och att de i lägre utsträckning har förtroende för att skolan 
agerar i de fall elever blir illa behandlade. Sammantaget ger detta signaler om att skolorna behöver 
intensifiera sitt arbete inför nästkommande läsår.  

Diagram 14: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning – Didaktus totalt
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Tre anmälningar om kränkande behandling har inkommit till huvudmannen under det aktuella 
läsåret, samtliga riktade mot Liljeholmen. Alla tre rörde situationer mellan en lärare och en elev. 
Efter utredning visade sig två av ärendena röra sig om kränkande behandling och ett om 
diskriminering. I samtliga fall vidtogs åtgärder för att komma tillrätta med de problem som 
identifierats. Att endast tre anmälningar om kränkande behandling inkommit till huvudmannen 
bedöms som en remarkabel skillnad gentemot föregående läsår, då hela 22 ärenden utreddes. 
Huvudmannen bedömer emellertid att risken är stor att den drastiska skillnaden till viss del beror på 
att rutinerna för anmälan till huvudmannen behöver återaktualiseras på skolorna. 

Lärarbehörighet 

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen (lärarbehörighet) ligger för båda skolorna lägre än 
rikssnittet. Huvudmannen följer varje år upp behörigheten bland personal och för tillsammans med 
rektor för varje skola dialog kring hur behörigheten långsiktigt kan stärkas. I nuläget är det emellertid 
på grund av begränsad tillgång till legitimerade lärare i många fall inte möjligt att anställa personal 
med adekvat utbildning i den mån skolorna behöver, och rektor behöver därför ibland även anställa 
obehörig personal. 

Diagram 15: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen

 

Studiemiljö & undervisning 

Nedan redovisas resultaten från den årliga elevenkäten gällande undervisningens kvalitet samt 
studiemiljön på skolorna. Siffrorna som redovisas är så kallade index mellan 1 och 100 som består av 
sammanställningar av vardera 4-5 frågor ställda till eleverna om det aktuella området. Det vi kan se 
är att båda områdena går försiktigt framåt, men att båda samtidigt ligger relativt lågt. 
Huvudmannens analys är, som tidigare uttryckts, att studiemiljö och undervisning är viktiga 
utvecklingsområden på båda skolorna. Mot bakgrund av denna vetskap planeras därför ett antal 
åtgärder för att utveckla just dessa områden under nästkommande läsår. 
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Diagram 16: Studiemiljöindex (elevenkät) Diagram 17: Undervisningsindex (elevenkät) 

 

 

UPPLEVD KVALITET 

I kundenkäten ombeds eleverna även svara på mer allmänna frågor kring hur nöjda de är med sin 
utbildning. Även dessa frågor sammanställs i ett så kallade index mellan 1 och 100. Siffrorna nedan 
visar att det inte skett några stora förändringar sedan föregående år vad gäller elevernas nöjdhet på 
skolorna, även om Liljeholmen visar på en viss förbättring 

Diagram 18: NKI – per skola
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behövs för att förbättra den funktionella och instrumentella kvaliteten. I takt med att undervisningen 
utvecklas för att i större utsträckning möta elevers behov och i takt med att trygghet och studiero 
förbättras på skolorna så förväntar vi oss att eleverna också ska trivas bättre i verksamheten och 
känna sig alltmer nöjda med sin skola.  

Diagram 19: Rekommendationsgrad Diagram 20: Trivselgrad 

  

 

ÄNDAMÅLSENLIG KVALITET 

För att kunna bedöma hur väl våra utbildningar möter de krav som finns i framtida studier- och 
yrkesliv följer vi varje år upp den ändamålsenliga kvaliteten. Två år efter avslutade gymnasiestudier 
blir elever kontaktade och får genomföra en enkät som innefattar frågor om studier och yrkesliv. 
Nedan redovisas före detta elevers huvudsakliga sysselsättning två år efter studenten.   

Diagram 21: Huvudsaklig sysselsättning 2,5 år efter gymnasiestudier
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arbetar med just yrkesprogram, Vår- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Vi 
ser också att allt färre faller inom kategorin ”övrigt”, vilket är glädjande eftersom det innebär att allt 
färre är arbetssökande två år efter studenten.  

Nedan redovisas elevernas uppfattning om hur väl utbildningen på våra skolor förberett dem för 
antingen högre studier eller för arbetslivet, beroende på vad de uppgivit som sin huvudsakliga 
sysselsättning. Här kan vi se att nästintill inga elever anser att utbildningen förberett dem mycket 
dåligt för högre studier, men att få elever också upplever att utbildningen förberett dem mycket bra 
för högre studier. De flesta ligger inom kategorin ”varken eller”, vilket är en tydlig förändring sedan 
läsåret innan. Vad det beror på är svårt att säga. Det skulle kunna hänga ihop med att den kull som 
gick ut 2014 har studerat under en annan läroplan än de som gick ut 2013, men det skulle också 
kunna hänga ihop med att skolorna i samband med att nya läroplanen implementerades också 
öppnade för introduktionsutbildningar och därför tog emot ett antal elever som vid läsårsstarten inte 
var behöriga till gymnasieskolan och att de därför haft svårare att ta till sig även högre studier.  

När det gäller elever som gått ut i arbete upplever en klar majoritet att skolan förberett dem mycket 
bra eller ganska bra för arbetet. Andelen missnöjda elever är mycket liten, vilket givetvis är 
glädjande. Kanske kan man även här se kopplingar till att en ny läroplan, med mer renodlade 
yrkesprogram med tydligt praktiskt fokus, infördes 2011.  

Diagram 22: Ändamålsenlig kvalitet - Hur väl tyckte du att utbildningen förberedde dig inför högre 
studier/arbetslivet?*

* baserat på vad eleven uppgett som nuvarande sysselsättning 
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BESLUT OCH FOKUS FRAMÖVER 

Utifrån de uppföljningar som gjorts löpande under det aktuella läsåret var huvudmannen införstådd 
med att de formella resultaten skulle försämras. Flera insatser genomfördes underläsåret på elev-, 
grupp- och skolnivå för att korrigera utvecklingen och motverka de problem som identifierades. Med 
facit i hand så lyckades man till viss del undvika tapp i ett antal avseenden, men på det stora hela så 
vittnar utvecklingen om att betydande insatser behöver göras på flera för skolan centrala områden. 
Vi ser att de elever som tas emot på skolorna har stora behov av stöttning, både pedagogiskt och 
psykosocialt, och att skolorna i otillräcklig utsträckning lyckas möta dessa behov. Vi ser också att 
detta får tydliga följder för studieron i klassrummen och att elevernas trivsel och trygghet i skolans 
lokaler påverkas negativt. Vi behöver bli bättre på att planera och genomföra våra utbildningar 
utifrån våra elevers förutsättningar och behov och vi behöver bli bättre på att tidigt identifiera risker 
och sätta in förebyggande åtgärder. Mot bakgrund av detta planeras huvudmannens fokusarbete 
under det kommande läsåret enligt följande. 

Fokusområde 1: Introduktionsprogrammen: Mottagande, upplägg och studieresultat 

Bakgrund och motiv: Eftersom introduktionseleverna vid mottagandet på skolorna saknar 
behörighet till gymnasieskolan är det särskilt viktigt att vi tidigt identifierar vilka behov och 
förutsättningar dessa elever har med sig i verksamheten och anpassar utbildningen efter dessa. 
Genomförda uppföljningar, både interna och i form av Skolinspektionens senaste tillsyn, har visat att 
vi delvis saknar effektiva metoder för att följa upp introduktionselevernas resultat och omsätta våra 
analyser av dessa i verkningsfulla åtgärder. Vi ser också behov av att utveckla fler gemensamma 
strategier för mottagande av elever till introduktionsprogrammen, upprättande och uppföljning av 
deras studieplaner samt deras väg genom utbildningen tills dess att de går över till ett nationellt 
gymnasieprogram, till annan utbildning eller ut i arbetslivet. Den uppföljning som genomfördes 
läsåret 2016/17 av skolornas arbetssätt samt IM-elevernas resultat visade att de båda skolorna i 
Didaktus arbetar på sinsemellan ganska skilda sätt inom de olika introduktionsprogrammen och med 
sinsemellan olika resultat. 

Mål och syfte: 

• Huvudmannen ska se till att skolornas resultat följs upp och analyseras och att genomförda 
analyser omsätts i verkningsfulla utvecklingsåtgärder. Resultatanalyser och 
utvecklingsåtgärder ska dokumenteras både på skolnivå och övergripande huvudmannanivå. 

• Eleverna på introduktionsprogrammen ska erbjudas en utbildning som är utformad för att de 
ska nå sina mål. En individuell studieplan upprättas för varje elev i enlighet med 
utbildningsplanen och elevens personliga målsättning. 

 

Redovisning: Resultaten av fokusarbetet kommer att redovisas i kvalitetsrapporten för 2017/18. 
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Fokusområde 2: Närvaro: Främja närvaro samt motverka frånvaro och studieavbrott 

Bakgrund och motiv: Trots att betydande insatser genomförts på skolorna för att motverka frånvaro 
har närvaron inte ökat. På Didaktus Jakobsberg ligger närvaron i princip oförändrat på ca 70 % sedan 
ett större antal år tillbaka. På Liljeholmen låg närvaron kring år 2013/14 på närmare 80 % men har 
sedan dess sjunkit till strax över 60 %. Vi vet att hög frånvaro är en betydande riskfaktor för 
studieavbrott, men det saknas i nuläget effektiva arbetssätt för att kartlägga och följa upp elevers 
frånvaro och omsätta denna information i verkningsfulla åtgärder.  

Mål och syfte: 

• Skolan ska arbeta närvarofrämjande.  
• Eleverna i gymnasieskolan ska delta i undervisningen om inga giltiga skäl föreligger. Om en 

elev uteblir utan giltiga skäl ska skolan kontakta ev. vårdnadshavare samma dag.  
• Vid längre eller upprepad frånvaro ska skolan utreda orsakerna till frånvaron och genomföra 

åtgärder för att stötta eleven att återgå i undervisning. 
 

Redovisning: Resultaten av fokusarbetet kommer att redovisas i kvalitetsrapporten för 2017/18. 

Fokusområde 3: Stöd för måluppfyllelse: Ledning, stimulans och extra anpassningar 

Bakgrund och motiv: På Didaktus skolor går många elever som påbörjat sin utbildning som 
introduktionselever och alltså då saknade behörighet till gymnasieskolan. Eleverna har olika lång 
studietid bakom sig och många har ett annat modersmål än svenska. Elevernas olika förutsättningar 
utgör en utmaning för den pedagogiska verksamheten på skolan, som behöver utformas för att möta 
många olika behov och för att erbjuda en hög grad av stöttning för eleverna i arbetet mot 
utbildningens mål. Under läsåret 2016/17 sjönk examensandelen, GBP samt andelen minst godkända 
betyg kännbart på båda skolorna. Lärare på båda enheterna efterfrågar i hög grad ökad samverkan 
och gemensam utveckling kring strategier för att möta elevers skilda behov. 

Mål och syfte: 

• Lärarna ska samverka i arbetet med att nå utbildningens mål. Alla elever ska ges det stöd 
som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som har svårare att nå målen. 

• För elever som riskerar att inte nå målen ska extra anpassningar omgående göras inom 
ramen för den ordinarie undervisningen. Anpassningarnas effektivitet ska utvärderas och vid 
behov ska nya anpassningar göras 

 

Redovisning: Resultaten av fokusarbetet kommer att redovisas i kvalitetsrapporten för 2017/18. 
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