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LEDARE
Läsåret 2015-2016 har präglats av många förändringar. Det här är året då vi slutligen tog steget fullt
ut att försöka korsbefrukta vår egen verksamhet och lära av det som redan fungerade. Vi hade under
flera år sett att arbetssättet på IMYRK-programmet fungerade väl och hade nöjda elever och
personal. Genom att flytta en grupp av lärare och nyanställa ett antal lärare till framför allt det
teoretiska arbetslaget påbörjade vi en kulturblandning på skolan för att göra den mer likvärdig och
göra upp med gamla vanor.
Detta gjorde att toppar och dalar jämnades ut, men samtidigt så upplevde elever på IMYRK att deras
verklighet förändrats medan andra elever på nationella program såg stora framsteg. Målet med
arbetet var och är fortfarande att skapa nya och hållbara toppar så att både personal och elever
upplever att de har en bra arbetsplats.
Föregående år hade varit mörkt kring resultaten, men i samband med den stora omsvängningen
kopplat till ett mycket systematiskt arbete med kvalitet, rutiner och utbildningsinsatser, blev skolans
resultat starkt förbättrade. Arbetet är långsiktigt men det är verkligen glädjande att se att skolans
resultat vänt upp rejält, även om det finns områden som vi måste jobba vidare med framför allt när
det gäller studiero.
Under året har vi också haft skolinspektion och de kunde se att vi tagit kliv framåt och stärkt
hållbarheten. De vill dock att vi förstärker arbetet ytterligare kring särskilt stöd, studieplaner,
utbildningsplaner och att vi har en mer noggrann analys av IM-eleverna. Det har varit otroligt
utvecklande att få inspektörernas återkoppling på verksamheten – framför allt den muntliga och mer
formativa återkopplingen. Det stärker oss i arbetet som pågår och skärper till våra planer och vår
tidsram på ett positivt sätt. Vi har en skola som vänt och nu börjar hissa segel för att nå hela vägen.
Det gångna året har varit fyllt av arbete, men förutsättningarna är bättre än tidigare. Vår nya kultur
och vår korsbefruktning har börjat växa på riktigt.
Annika Hanberger,
Rektor Didaktus Liljeholmen
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1. BESKRIVNING AV DIDAKTUS LILJEHOLMEN
1.1. DIDAKTUS LILJEHOLMEN
Didaktus Liljeholmen startade 2002 och har sedan 2003 sin verksamhet i Liljeholmen nära centrum.
Skolan erbjuder instruktions-, högskoleförberedande- samt yrkesprogram samt
introduktionsprogram. Skollokalerna är belägna på Lövholmsvägen 2, plan 5 där skolledning, rektor
och elevhälsa finns. I huset huserar andra skolhuvudmän och gemensam på bottenvåningen i
Restaurang Lövholmen. Idrottsundervisningen bedrivs i Liljeholmshallen, vilken finns i direkt
anslutning till skolan.
Didaktus har totalt 2 skolor i Stockholm och systerskolan ligger i Jakobsberg. Sedan 2007 ingår
Didaktus i Academedia, som är Sveriges största utbildningsföretag med verksamheter inom förskola,
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
1.2. VISION & UPPGIFT (LEDSTJÄRNA OCH LEDORD)
Didaktus Liljeholmen ska vara en skola för alla. Vi bryr oss om varandra och värnar om allas
välbefinnande. På skolan råder nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling. Vi har alla ett ansvar för vår skola och skolmiljö.
På Didaktus Liljeholmen ska var och en
-

känna sig trygg
bli sedd och bemött med respekt
bli accepterad som den man är
få möjligheter att utvecklas utifrån sina egna unika förutsättningar

1.3. ORGANISATION, SKOLLEDNING OCH PERSONAL
Didaktus Liljeholmen leds av rektor Annika Hanberger. Skolan har två biträdande rektorer, Peter
Almström och Daniel Öberg samt administratörsansvarig Susanne Scimone. I skolans ledningsgrupp
ingår också arbetslagsledarna för de olika arbetslagen. Eftersom skolenheten är stor finns det 7
arbetslagledare som ansvarar för programmens vardagliga arbete och även framtida utveckling.
Skolledningen har träffats en gång per vecka för planering och utveckling och därutöver dagligen
kring verksamhetens drift. Därutöver har skolan gemensamma APT, veckovisa pedagogiska forum för
arbetslagen och elevhälsomöten med rullande schema. Utöver undervisande personal finns
funktioner såsom elevassistenter, administration, studie- och yrkesvägledare samt biblioteksansvarig.
1.4. UTBILDNINGAR OCH ELEVANTAL
Didaktus Liljeholmens upptagningsområde innefattar Stockholms stad, län samt närliggande län.
Totalt var 560 elever inskrivna under läsåret varav en majoritet var flickor. Programutbudet och
fördelningen av elevantal redovisas nedan.
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Nationellt program

Didaktus-program

År 1

År 2

År 3

År 4

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktning pedagogiskt

20

14

6

2

Ekonomiprogrammet

Inriktning ekonomi

19

20

14

2

Naturvetenskapligt program

Inriktning naturvetenskap

0

19

10

2

Samhällsprogrammet

Inriktning

12

18

14

2

Vård och omsorgsprogrammet

12

12

14

2

Totalt

63

83

58
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Introduktionsprogram

-

År 1

År 2

År 3

År 4

Programinriktat individuellt val BF

Barn och fritid

20

14

6

3

Programinriktad individuellt val VO

Vård och omsorg

16

12

2

2

Yrkesintroduktion BF

26

25

20

2

Yrkesintroduktion VO

48

41

24

6

Individuellt alternativ

6

0

10

Totalt

116

92

62
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1.5. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKOLENHETENS MÅLUPPFYLLELSE
1.5.1. LÄRARE, FÖRSTELÄRARE OCH LÄRARBEHÖRIGHET
Didaktus Liljeholmen har under läsåret haft 43 lärare anställda, 16 män och 27 kvinnor.
Åldersspannet är 25-67 år. Utöver detta tillkommer att antal timanställda lärare i exempelvis
modersmål. Majoriteten av lärarna har, utöver undervisning, också verkat som mentorer.
Personalen ingår i olika arbetslag och har gemensam planerings- och utvecklingstid på pedagogiskt
forum, där man arbetat med skolans fokusområden samt ägnat sig åt gemensam fortbildning.
8 förstelärare har med olika uppdrag ansvarat för olika projekt och fokusområden inom ramen för
motivation och mentorskap, språkutvecklande arbetssätt, matematiklyftet, engelska och
entreprenörskap.
Andel behöriga lärare är för läsåret 83%. Övriga lärare har formell behörighet för de kurser de
undervisar i. De övriga har bedömts ha adekvat och lämplig erfarenhet för att bedriva undervisning.
Lärare i yrkesämnen är fråntagna behörighetskravet. Inom verksamheten följs andel behöriga upp via
huvudman och rektor och plan för att öka behörigheten finns.
1.5.2. VÄRDEGRUNDSARBETE
Skolans övergripande värdegrundsarbete redovisas i planen mot kränkande behandling och
diskriminering som personal, elever och elevhälsa är delaktiga i.
Varje höst genomförs en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (LoV-enkät) där eleverna får
svara på frågor som bland annat avgör trygghetsnivån på skolan, i vilken utsträckning de fått
information om skolans värdegrundsarbete samt om de vet vart de skall vända sig om de upplever sig
illa behandlade.
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Underlaget tillsammans med övrig information som samlas in via undervisningen, elevråd osv. ger
skolan indikationer på vilka kommande främjande, förebyggande och även åtgärdande insatser som
bör vidtas för att främja en trygg miljö för lärande.
Om en elev upplever sig illabehandlad eller om det finns annat som framkommer som ger upphov till
oro görs en anmälan om kränkande behandling till huvudman. Huvudmannen utreder, via
juristkompetens, ärendet vilket resulterar i kortsiktiga åtgärder för att komma till rätta med
situationen. Därtill ges förslag på långsiktigt förebyggande och främjande insatser.
1.5.3. ELEVHÄLSA OCH ARBETE MED EXTRA ANPASSNINGAR OCH SÄRSKILT STÖD
Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog
samt skolpsykolog och skolläkare som är knutna till skolenheten. De har bland annat arbetat med att
ta fram en elevhälsoplan för kommande läsår.
EHT träffas vid två tillfällen varje vecka. Den ena mötestiden fokuserar på elevärenden och
uppföljning av elever som är aktuella inom elevhälsan (åtgärdande) medan den andra ägnas åt mer
utvecklande frågor (främjande och förebyggande). Inom ramen för det främjande och förebyggande
arbetet har man bl.a. arbetat med sömn, ANT, sex- och samlevnad,
I undervisningen genomförs stödinsatser i form av extra anpassningar. Dessa genomförs utifrån
elevernas behov och kan exempelvis vara längre tid att genomföra uppgifter och prov, möjlighet att
göra uppgifter muntligt, upplästa uppgifter, tydliga instruktioner med återkoppling, korta pauser eller
pedagogiskt stöd i och utanför klassrummet.
Därutöver finns rutiner för uppmärksammande av elevers behov av särskilt stöd, utredningar och
eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. Skolan har behövt stärka, förtydliga och utveckla arbetet
med det särskilda stödet för att säkerställa att eleverna får rätt typ av stöd utifrån sina respektive
behov. Bland annat har organisationen förstärkts med en biträdande rektor som varit direkt ansvarig
för att leda elevhälsan. Mer om elevhälsans utvecklingsarbete finns att läsa under fokusområden 1-3.
1.5.4. ARBETSLIV OCH VIDARE STUDIER
Skolan har under läsåret haft olika studie- och yrkesvägledare på skolan i varierande tjänstegrad
under höst och vår. Uppdraget har innefattat både information om utbildnings- och yrkesval samt
riktad vägledning vid behov. Under läsåret blev det tydligt att behoven för vägledning på individ- och
gruppnivå inte var tillräckliga och i samband med höststart 2016 har tjänstegraden utökats till 100%.
Likaså har det övergripande och riktade uppdraget för vägledningen för skolan förtydligats.
1.5.5. FINANSIERING OCH ELEVPROGNOS
Verksamheten finansieras via kommunala bidrag per elev. Utbildningen fordrar inga elevavgifter.
Undervisning, läromedel, aktiviteter och skollunch är avgiftsfria. Nödvändigt antecknings- och
skrivmaterial förväntas eleverna stå för själva.
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Antalet förstahandssökande för läsåret 1516 var 105. Skolan har de senaste åren fördubblat intaget i
samband med skolstart och de efterföljande månaderna och sammanlagt började 211 elever i åk 1.
Skolan har inför läsåret 1516 fördubblat antalet förstahandssökande och skolan fyller samtliga
program. Således bedöms elevprognosen som god.
SAMMANFATTNINGSVIS
Skolan hade inför läsårsstart 1516 fanns med bakgrund av lägre måluppfyllelse 1415 ett behov av att
stärka skolans övergripande systematik och samtidigt förbättra riktade utvecklingsprocesser. Vi
genomförde en rad olika organisatoriska och personalförändringar, hade ett stabilt elevunderlag och
förbättrade samtidigt arbetsmiljön i de fysiska lokalerna. Sammantaget fanns förutsättningar för att
arbeta mer kvalitativt än tidigare.
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2. BESKRIVNING AV DET SYSTEMATISKA
KVALITETSARBETET
I detta avsnitt beskrivs hur skolan arbetar systematiskt med kvalitet och måluppfyllelse under läsåret.
Därtill listas en del av de metoder som vi har för att följa upp och utvärdera skolornas resultat under
året.
2.1. ARBETSPLAN OCH KVALITETSRAPPORT
Vid läsårsstart upprättar skolan en arbetsplan innehållande prioriterade fokusområden. Arbetsplanen
tar sin utgångspunkt i skolans samlade analys från föregående läsår. Under innevarande läsår följer
skolan upp fokusområdena och hur väl man når uppsatta mål och vilka metoder som gett effekt. Vid
läsårsslut görs sedan en fördjupad analys av årets samlade resultat, vilket dokumenteras i en
kvalitetsrapport.
2.2. KVALITETSBEGREPPEN
I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp. 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.
•

•

•
•

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.

2.3. METODER FÖR UPPFÖLJNING I KVALITETSARBETET
2.3.1. INTERNA GRANSKNINGAR
Interna granskningar genomförs kontinuerligt med syftet att säkerställa att samtliga skolor arbetar
utifrån rådande författningskrav. Ambitionen är att granskningarna och efterföljande analys leder till
en långsiktig utveckling av både den övergripande verksamheten och de enskilda skolorna.
De interna granskningarna utgår från Skolinspektionens tillsynsmodell och innefattar skolbesök,
resultat- och dokumentationsgenomgång samt uppföljningar inom en rad olika kvalitetsområden.
Under granskningstillfället intervjuas också rektor, lärare, elevgrupper och elevhälsa för att ge en
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samlad bild av skolans rutiner och dagliga arbete. Därtill granskas dokumentation, rutinbeskrivningar,
betygskataloger och andra för verksamheten styrande dokument.
2.3.2. BETYGSPROGNOSER OCH EXAMENSPROGNOSER
Uppföljning av elevers kunskapsutveckling görs genom betygsprognoser, EWS samt
examensprognoser.
•

•

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: 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.

2.3.3. BETYGSUPPGIFTER
Uppgifterna om satta betyg sammanställs på skolnivå med syftet att utgöra ett underlag för analys
och bedömning av hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och programmålen nåtts under läsåret.
Betygsuppgifterna redovisas i resultatbilagan och kommenteras vidare i den samlade bedömningen
av verksamhetens måluppfyllelse i slutet av denna kvalitetsrapport.
2.3.4. ENKÄTER
För skolan genomförs varje läsår ett antal betydelsefulla enkäter: Likabehandlings- och
värdegrundsenkäten, Elevenkät (NKI) och medarbetarenkät (NMI) samt undervisningsutvärderingar.
Därtill tillkommer externa enkäter såsom kommunala enkäter samt skolinspektionens Skolenkät.
•

•
•

Likabehandlings- och värdegrundsenkäten (LoV-enkät) genomförs varje höst och utgör ett underlag
för bedömning av hur väl 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 medarbetarenkäter (NKI, NMI) genomförs i januari/februari och syftar till att följa upp den
upplevda kvaliteten och vissa delar av den instrumentella kvaliteten (undervisning och utbildning).
Undervisningsutvärderingar genomförds vid två tillfällen under läsåret och syftar till att stärka
undervisningens kvalitet. Undervisningsutvärderingarna utgår från läroplansmålen och är formulerade
som 16 frågepåståenden. I dessa behandlas områden som ansvar och inflytande, arbetsliv och vidare
studier, bedömning och betyg, demokratisk kompetens och värdegrund, drivkraft, självförtroende och
sammanhang samt kreativ kompetens.

2.3.5. 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
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provresultaten stämmer överens med satta betyg i respektive kurs. Överensstämmelsen mellan satta
kursbetyg och nationella provbetyg ger skolan möjlighet att analysera i vilken utsträckning
undervisningen utgår och planeras utifrån rådande styrdokument. Därtill i vilken utsträckning
bedömningen är likvärdig och rättssäker.

2.4. KVALITETSHJUL
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3. SKOLANS FOKUSOMRÅDEN 2015/2016
3.1. FOKUSOMRÅDE 1 1516: ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE
Fokusområdets bakgrund & motiv:
Resultaten för läsåret 2014/2015 visade att vi behövde stärka förutsättningarna för att nå en ökad
måluppfyllelse. Skolan behövde helt enkelt ta ett helhetsgrepp för att få en reell effekt på elevernas
kunskapsutveckling. Detta innefattade insatser av organisatorisk karaktär, förstärkning av
personalgrupper och ett fokus på att förbättra undervisningen som bedrivs. Skolan behövde också
stärka arbetslagens styrning och ledning och därigenom förbättra det kollegiala lärandet. Utöver
detta fanns behov av riktade insatser i de behörighetsgivande kurserna tillsammans med fokus på
språkutvecklande arbetssätt.
Som utgångspunkt hade skolan:
•
•
•
•
•
•

Andel elever med examen LÅ1415: 47% (LÅ1314: 79%).
Andel minst godkända betyg (samtliga betyg): 74%
Andel minst godkända betyg Engelska 5: 46%, Engelska 6: 29% (LÅ1415)
Andel minst godkända betyg Svenska 1: 82%, Svenska 2: 79% och Svenska 3: 50%
Andel minst godkända betyg Matematik 1a: 72%, Matematik 1b: 96% och matematik 1c: 84%
Andel minst godkända betyg GYAREK: 70%, GYARNA: 47%, GYARSA: 63%, GYARBF: 84% och GYARVO:
96%.

Mål och syfte:
Skollan arbetade för ökad måluppfyllelse avseende:
• Andel elever som når en gymnasieexamen (högskoleförberedande och yrkesprogram)
• Andel elever som når minst betyget E i kurserna under loppet av tre år. Dessa elever ska också
coachas mot högre betyg efter att de nått E om det finns tid kvar av kursen.
• Andelen yrkeselever med grundläggande behörighet
• Andel elever som slutför ett introduktionsprogram
Metod och genomförande:
1. Stärkta förutsättningar - Förstärkt systematik (genomförande, planering, uppföljning och
utvärdering)
Verksamhetsmöten:
Har hållits vid sex tillfällen under läsåret med fokus på den övergripande styrningen av verksamheten
med fokus på ökad kvalitet i samtliga processer. Som stöd har man följt upprättat kvalitetshjul för
huvudmannen och för skolan. Områden såsom kvalitet, HR, ekonomi, marknad etc. har behandlats.
Elevuppföljning:
Läsåret 1415 förstärktes elevuppföljningen och 1516 togs ytterligare steg i arbetet. Skolan genomför
nu vid två tillfällen per läsår betygsprognoser i Schoolsoft tillsammans med en läsårslöpande
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examensprognoser. Efter genomförda prognoser görs nulägesanalys tillsammans med framtagandet
av riktade insatser för respektive elev. Skolan använder sig av nedanstående:
1.
2.
3.
4.
5.

Resultatmatriser för uppföljning av redan satta betyg HT/VT
Prognosbetyg HT/VT
Examensprognos HT/VT
Undervisningsutvärderingar H/VT
Stärkande av elevhälsans arbete genom projektet Elevhälsa.

Utveckling av elevhälsans arbete:
Huvudmannen genomförde under höst och vår riktade insatser för kompetensutveckling av
elevhälsans arbete. Förbättringsarbetet påbörjades och organisatoriska förändringar genomfördes
lokalt på skolan under våren 2016 (rutinupprättning, ledningsförstärkning – biträdande rektor,
uppdelning av det främjande och åtgärdande arbetet etc.). Full effekt av insatserna hann vi inte se i
samband med Skolinspektionens besök i april. Således konstaterades att skolan behövde utveckla
arbetet med att ge eleverna rätt typ av åtgärd och även bli bättre på att utreda orsakerna till
stödinsatsen.
2. Organisatoriska förändringar
Arbetslagsförändringar: Redan under våren 2015 fattades beslut om personalförändringar som
innebar både ett antal nyrekryteringar och byte av arbetslagsledare. Skolan har under året haft 7
arbetslagsledare fördelade på 4 arbetslag. Inför LÅ15/16 är 5 av dessa nya. Det är framför allt från
IMYRK som personal flyttats till de högskoleförberedande programmen. Yrkesintroduktion har under
flera år haft goda resultat kring studiero och i hög grad arbetat gemensamt med att få elever med
olika svårigheter att nå målen. Syftet med förändringen var att skapa en spridning av framgångsrik
undervisning och kultur för god studiero till samtliga program. Genom förändringen har också
ledning och styrning av de olika arbetslagen blivit tydligare. Genom att bygga nya lag skapades också
förbättrade möjligheter till ett kollegialt lärande.
Skolledning: Skolan har också fått en ny biträdande rektor under höstterminen som haft fokus på
värdegrundsarbete och coachning/handledning av arbetslagledare, som till stora delar är nytillsatta.
Under vårterminen har ytterligare en biträdande rektor tillsatts med fokus framför allt mot
elevhälsoarbete.
Nyrekryteringar: Nyrekrytering av biträdande rektor för att leda arbetslagsledarna i deras arbete mot
arbetslagen, har varit en viktig del av den organisatoriska förändringen. Hans uppdrag har varit att
skapa en tydligare styrning de högskoleförberedande programmen och sprida de framgångsrika
arbetssätten som funnits på yrkesintroduktion.
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3. Undervisningsutveckling
Allmändidaktisk undervisningsutveckling
För att utveckla undervisningens kvalitet på en allmändidaktisk nivå har vi arbetat med att få ett
gemensamt förhållningssätt. Detta har handlat om att bemötande, ett lösningsorienterat fokus och
tron på att alla elever har möjlighet att lyckas och det har också varit viktigt att alla på skolan tagit
och tar ett gemensamt ansvar för detta och kollegialt stöttar varandra. Framgångsfaktorerna har till
stor del hämtats från skolans IMYRK-program, som varit mest framgångsrikt under tidigare läsår.
Skolan har också genomfört undervisningsutvärderingar för att lärare både individuellt och som
grupp ska kunna utveckla sin undervisning. Till detta har bitr.rektor tillsammans med olika
arbetslagsledare haft motiverande samtalsföreläsningar (MI) med avstamp i skolsituationer som
uppstått.
Behörighetsgivande kurser - Riktad insats: Engelska
Det ämne som inför läsåret 1516 bedömts vara i störst behov av förstärkning är engelska. Många av
skolans elever har stora utmaningar inom språkutveckling engelska och då man oftast inte kommit i
kontakt med engelskan förrän i äldre åldrar (högstadiet). Där har vi omorganiserat och skapat en
egen ämnesgrupp som letts av en förstelärare i engelska. Syftet med gruppen har varit att stärka
lärarnas förmåga att bedriva en undervisning som är anpassad efter elevernas behov och
kunskapsnivå. Försteläraren har även kartlagt de bakomliggande orsakerna till bristande kunskaper i
engelska samt tagit fram strategier och material för att öka elevernas möjligheter att nå målen
(undervisningsupplägg, planering, bedömningsunderlag och examinationsformer).
Stödengelska har varit schemalagd 3-4 gånger i veckan och lärarna har arbetat för en ökad samsyn
genom ämnesmöten varannan vecka. Fokus på: undervisning, formativ bedömning, kollegialt lärande
och sambedömning. En gemensam uppgiftsbank har skapats och ett stödmaterial för elever som
behöver träna mer har tagits fram.
Behörighetsgivande kurser - Riktad insats: Svenska
Svenska är ett ämne som dels påverkar elevernas möjligheter att nå examen och dels påverkar hur
väl de lyckas i andra ämnen då språket är en nyckelfaktor i studier generellt. För att lyckats med en
god språkutveckling över hela skolan har vi valt att lägga en övergripande kompetensutveckling i
språkutvecklande arbetssätt för samtliga lärare och inte bara lärare i svenska språket.
I projektet har tre förstelärare samarbetat kring att lära samtlig personal att arbeta med begrepp,
förförståelse och olika metoder för textbearbetning samt pedagogiskt drama.
Behörighetsgivande kurser –Riktad insats: Gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet har tydligare styrts och följts upp genom mallar och deadlines. Ansvariga lärare har
haft en tätare dialog med eleverna och mentorer. Det har också satts in extra pedagogiskt stöd när
eleverna riskerat att inte nå målen för gymnasiearbetet och lärarna har samverkat över
klassgränserna för att tydligt kommunicera vikten av kursen. Tidigare läsår har gymnasiearbetet
(innehåll, form och genomförande) varit mindre tydligt för elever.
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Behörighetsgivande kurser –Riktad insats: Matematik
I matematik har skolverkets satsning matematiklyftet fortsatt på halvfart med modulen
språkutvecklande arbetssätt inom matematik. Lärarna har samverkat i sin ämnesgrupp och jobbat
med elevernas olika förmågor.
Uppföljning & utvärdering:
Skolan följde upp resultaten genom kontinuerliga avstämningar enligt kvalitetshjulet (Se punkt 2.4)
samt via följande resultatindikatorer:
Funktionell kvalitet:
Uppföljningsmått - (Betygsprognoser)
Resultatmått - (andel elever med gymnasieexamen)
Resultatmått - (andel elever med betyget minst E totalt och i behörighetsgivande kurser)
Resultatmått - (betygsfördelning)
Resultatmått - (genomsnittlig betygspoäng)
Resultatmått - (uppföljning av elever på introduktionsprogram)
Instrumentell kvalitet:
Resultat av interna granskningar (intern tillsyn)
Resultat av Skolinspektion (extern tillsyn)
Undervisning - (Undervisningsutvärderingar)
Undervisning – (Elevenkät (NKI) - frågor Undervisning)

Resultat
Andel med examen
Andelen elever med gymnasieexamen har ökat under det gångna läsåret. VT16 var andelen elever
med gymnasieexamen 79% jämfört med föregående läsårs 50%. För de respektive programmen är
det Ekonomiprogrammet (EK) som står för den största ökningen från 40% till 100% detta läsår. Även
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) har ökat med 48%-enheter till 86% och detsamma gäller
Naturvetenskapsprogrammet (NA) som gått från 38% till 75%. Ökningen gäller även skolans
yrkesprogram där Barn- och fritidsprogrammet (BF) gått från 61% till 81% medan Vård- och
omsorgsprogrammet (VO) från 46% till 64,3%.
GBP
Även skolans genomsnittliga betygspoäng (GBP) har ökat om man ser till skolan som helhet och
samtliga elever, då GBP gått från 11,2 till 12,2. Elever som gått ett högskoleförberedande program
har ökat från 12,1 i betygssnitt till 12,6 och yrkesprogrammen har ökat från 10,7 till 12,1. Programvis
har BF ökat sitt betygssnitt till 12 mot 10,2 förra läsåret, EK från 11,2 till 13,1 och VO från 11,4 till
12,2. NA och SA ligger kvar på samma, 12,2 respektive 12,6.
När det gäller elever som nått examen från högskoleförberedande program har dock betygssnittet
sjunkit från 14,5 till 13,3 medan yrkesförberedande program ökat från 12,2 till 12,7, vilket bör sättas i
relation till att andelen elever med examen kraftigt ökat under året. Det är fler som klarar examen,
men inte alltid med höga betyg. Totalt har skolans genomsnittsbetyg för elever med examen ökat
från 12,7 till 12,9, vilket hänger ihop med att Barn- och fritidseleverna är många i förhållande till
övriga program.
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Andel elever som läser in grundläggande behörighet till högre studier
Andelen elever på yrkesprogram som läser in allmän högskolebehörighet har också ökat och gått från
4% till 32%. Bland vård och omsorgseleverna har 36% läst in behörighet jämfört med förra läsåret
och på Barn- och fritidsprogrammet är det 31% jämfört med 5% tidigare år. Vi ser att vi här tagit kliv
framåt i att tydliggöra för eleverna vilka möjligheter som finns efter avslutade studier samtidigt har vi
tydliggjort kraven för en examen (högskoleförberedande och yrkesprogram). Samtidigt ser vi att vi
fortsatt behöver stärka vår vägledning till våra elever gällande nuvarande studiesituationen.
Andel minst godkända betyg (Lägst E)
Om man tittar på resultaten för läsåret över alla årskurser så syns endast en svag trend med
minskande antal F (1415: 21% till 1516: 19%). Det är framför allt Barn- och fritidsprogrammet som
minskar andelen F med 12 procentenheter, medan Ekonomiprogrammet och IM-programmen
minskar med 1 procentenhet. Både Vård och omsorgsprogrammet och Samhällsprogrammet har
istället ökat andelen F med 2 procentenheter, medan Naturvetenskapligt program ligger kvar på
samma nivå som tidigare. Fördelningen mellan de olika betygsstegen har en svag tendens att gå mot
högre betyg. Andelen F-betyg är 19% jämfört med 21 tidigare år och andelen som får högre betyg än
E har ökat från 39% till till 43%.
Om man tittar per årskurs kan man identifiera olika trender. När det gäller det fåtal elever som läser
förlängd studietid (ett fjärde år) för att nå examen så är det de teoretiska programmen som når bäst
resultat. Elever på naturvetenskapligt program och ekonomiprogrammet som läst ett fjärde år har
inga F-betyg. Medan elever på samhällsprogrammet har 25% F-betyg och på yrkesprogrammen och
IM-programmen är 40 (vård och omsorg), 42 (yrkesintroduktion vård och omsorg) samt 68%
(yrkesintroduktion barn och fritid). Majoriteten av eleverna som inte fullföljer sitt fjärde år på
yrkesprogrammen eller yrkesintroduktionsprogrammen hoppar av för att de etablerat sig på
arbetsmarknaden och vill eller måste försörja sig. Detta är en skillnad för de teoretiska programmen
där eleverna behöver examen för att söka högskola. Elever som inte nått hela vägen fram på
samhällsprogrammet har övergått till eftergymnasial yrkesutbildning och inte sett sig i behov av
examen.
När det gäller årskurs 3 är det bara 6% F-betyg satta på Barn- och fritidsprogrammet, medan
Ekonomiprogrammet har 31% och Individuellt alternativ 33% satt F-betyg. Övriga program ligger på
15% (Vård och omsorg, Naturvetenskapligt program), 22% (Samhällsprogrammet) samt
Yrkesintroduktion Barn- och fritid och Yrkesintroduktion Vård och omsorg på 19 respektive 20%.
I årskurs 1 och 2 är sätts flest F-betyg i Yrkesintroduktionsklasserna och i Programinriktat individuellt
val med inriktning mot Vård och omsorg och Barn och fritid. Yrkesintroduktionsklasserna är det
program på skolan som tar in elever med lägst ingångsvärde betygsmässigt och de läser i egna
grupper, medan eleverna som går Programinriktat individuellt val läser integrerade i de nationella
programmen för att de endast saknar matematik grund eller engelska grund för att bli helt behöriga.
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Behörighetsgivande kurser
När det gäller ämnet engelska har skolans resultat vänt under året och detta är tydligast i kursen
engelska 6 där andelen elever med F gått ned till 7% från det väldigt höga 52% från året innan. Även
när det gäller engelska 5, som samtliga elever läser, där antalet F gått ner från 30% F-betyg till 25%.
För matematiken gäller inte riktigt samma positiva trend annat än för matematik 1c som enstaka
elever läst under året. I svenska ser vi både förbättringar och försämringar. Svenska 3 och Svenska
som andra språk 3 har färre satta F, men för svenska och svenska som andra språk 1 har andelen F
istället ökat. För svenska 2 är det oförändrat medan svenska som andra språk 2 ökat andelen F med 8
procentenheter.
Beträffande gymnasiearbetet har alla avgångselever på Naturvetenskapligt program, Ekonomiskt
program och Barn- och fritidsprogrammet klarat sitt gymnasiearbete. På Samhällsprogrammet har
dock 18% inte klarat sitt gymnasiearbete och på Vård och omsorg är det 14% som inte klarat det. Här
finns ett samband mellan närvaro och uppnådda resultat.
Övriga kurser
Det är också tydligt att historia och samhällskunskap på yrkesprogrammen har fler F än övriga kurser.
På de högskoleförberedande programmen är det mer avancerade kurser som bioteknik och
affärsjuridik som har fler F än övriga. Ett ämne som sticker ut är Vård och omsorg 1 där många elever
fått F och detta är kopplat till att de inte klarat sin APL.
Elever på introduktionsprogram
På yrkesintroduktion (IMYRKBF) var andel minst godkända betyg 75%, och på yrkesintroduktion
(IMYRKVO) 79%. På IMPROBF är andel minst godkända betyg 72% medan IMPROVO har 85%.
Det är värt att notera att vi ser en positiv trend hos eleverna i år ett, bl.a. annat då kurserna läses i en
långsammare takt än tidigare.
Slutsatser:
Vi ser att de organisatoriska förändringarna och de genomförda insatserna gett effekt. Stärkta
förutsättningar har underlättat kommunikationen och effektiviserat skolans arbete. Riktade insatser i
de behörighetsgivande kurserna har också varit gynnsamma. Skolan behöver fortsatt arbeta kollegialt
och systematiserat med undervisningen och det gemensamma förhållningssättet bland personalen.
Nedan finns ingående analys av resultat:
Genomförda insatser – organisation och systematik
Tillsammans med handledning av lagledare och utökat stöd från ledningen har skolan fått en nystart
och upplevelsen är att tydligare samverkan kollegialt och strävan efter ett gemensamt och
konsekvent arbete bidragit till att skolan lyckats vända föregående läsårs negativa resultat.
Skolledning och personal har gemensamt arbetat mot att utveckla undervisningens kvalitet genom
att utbilda och diskutera kring förhållningssätt, värdegrund, bemötande och hur förväntningar
avspeglar sig i elevernas resultat. Detta har synliggjorts genom undervisningsutvärderingar och
regelbunden återkoppling i ledningsgruppen.
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Elevernas resultat har diskuterats i såväl arbetslag som ledningsgrupp och genomförda betygs- och
examensprognoser har analyserats för att åtgärder ska kunna sättas in. Framgångsfaktorer som lyfts
fram av arbetslagen under det gångna året är bland annat det organiserade stödet i matematik och
engelska som kommit många elever till godo, måluppfyllnadsdagar där alternativa examinationer har
kunnat genomföras (annat än skriftliga prov).
Skolan har under året tydligare informerat om kraven för gymnasieexamen genom planscher i varje
klassrum, genomgång med mentor och syv-information. Detta har gjort att eleverna bättre förstår
vikten av att klara sina kurser. Samtidigt ser vi att vi inte nått hela vägen fram och att vi fortsatt
behöver stödja eleverna och erbjuda råd- och vägledning för pågående studiesituation och
framtiden.
Genomförda insatser - Undervisningens kvalitet
Arbetslagen beskriver i sina analyser hur klassrumssituationen är en viktig komponent för att
förbättra elevernas resultat och framförallt förbättra måluppfyllnaden. En del i detta är att vara mer
samspelta i hur lärarna arbetar med eleverna som kommer sent. Konkreta förslag på detta är att
tillse att information om lektionerna hamnar på SchoolSoft så elever inte missar viktigt material,
fortsatt arbete med motivation och att arbeta vidare med ett gemensamt förhållningssätt i laget
gentemot eleverna.
De lyfter också fram vikten av att kunskapskrav och centralt innehåll i kurserna berörs flera gånger
och i varierande sammansättningar och betonar vikten av att fortsätta att aktivt arbeta med att
förbättra studieron. Personalen ser också behovet av att arbeta vidare med formativ bedömning,
vilket påbörjats genom schemalagda ämneskonferenser och i samarbete med Didaktus Jakobsberg
under våren 16. Formativ bedömning tillsammans med studieteknik bedöms vara en
framgångsfaktor.
Undervisningsutvärderingarna visar att eleverna över lag är nöjda med sina lärare och på skolnivå
ligger de flesta utvärderingspunkterna över 70%. Skolans styrkor ligger inom värdegrundsområdet
där eleverna litar på att lärare ingriper om någon far illa. Utvecklingsområden finns inom kontakten
med eleverna (”Läraren har regelbunden kontakt med mig om hur det går för mig och hur jag kan
utvecklas ännu mer” 67% VT16 – andel 7-10. ” Läraren ger mig möjlighet att arbeta utifrån mina
intressen och drivkrafter” 70% VT16 – andel 7-10.
Det är med andra ord tydligt att feed back och återkoppling så att eleven förstår vad som ska krävs
behöver utvecklas. Dessutom behöver lärarna hitta strategier för att eleverna ska vilja lära och kunna
utforma sitt lärande kopplat till sina intressen.
Riktade insatser – övriga kurser
Framgångsfaktorerna har varit kartläggning av behov och tidigt insatta stödåtgärder, genomförda
anpassningar – även vid nationella prov, stöd, individbaserat upplägg och samsyn och likvärdig
undervisning. Höga förväntningar och ett förhållningssätt där man tror på eleven och gör så att
eleven vågar visa kunskaper har också gett god effekt. En hög närvaro och motivationshöjande
insatser har haft god effekt på flera kurser, men framförallt inom engelska 6.
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Inom matematiken fortsätter ämnessamverkan och matematiklyftets kollegiala lärande. Kartläggning
av förkunskaper och stödinsatser utifrån enskilda behov måste utvecklas för att öka elevernas
möjligheter att nå målen. Motivation är också en faktor som matematiken behöver fokusera på.
Under tidigare år har det funnits en matematikverkstad för elever med behov av enskild
undervisning, men under det gångna läsåret har istället stödet legat ute på respektive lärare i
grupperna. Det kan ha gett en negativ effekt för Matematik 1a, där elever eventuellt kunnat få extra
stöd i matematikverkstaden. Stödet har eleverna fått av sin ordinarie lärare, men det kan ibland ge
effekt att få någon annan som förklarar på ett annorlunda sätt. Elever som läser matematik 1b har
inte varit knutna till matematikverkstaden i någon högre utsträckning och där är det framför allt
svaga förkunskaper som gett utslag. Där måste skolan arbeta med motivation så att eleverna deltar i
de stödåtgärder som finns och är inplanerade. Ett upplägg där de kan få läsa i en långsammare takt
vid behov är också önskvärt inför komman läsår.
När det gäller gymnasiearbetet är det framför allt gymnasiearbetet på de teoretiska programmen
som behöver ha en långsiktig strategi när det gäller upplägg, mallar, motivation och genomförande.
Ett pågående arbete finns sedan förra läsåret då eleverna börjar träna akademiskt skrivande redan i
åk 1. Det är tydligt att språket ska tränas i alla sammanhang och gärna integreras med andra ämnen
så att eleverna får mer större övning, ansvaret fördelas och elevernas förmåga att skriva akademiskt
ökar. Läsförståelse är också ett område där eleverna behöver träna mycket och där lärarna lagt en
hel del fokus. Under 1516 fortsätter vi arbeta med strategier genom deltagande i Skolverkets
Läslyftet.
Formativ bedömning och återkoppling behöver också ligga i fokus under kommande läsår både i
arbetslagen och i ämnesgrupperna. Stöd från en auskultationsgrupp som kan ge feedback behöver
också vara ett led i att stärka undervisningen.
Slutsatsen är att det arbete som påbörjats behöver fortsätta under kommande läsår. Riktade insatser
med tydligt uppdragsfokus (exempelvis arbetslag och förstelärare) är gynnsamma och
uppföljnings/utvärderingsbara på ett sätt som varit oerhört gynnsamt för skolans förståelse för vad
som fungerar väl och mindre väl i undervisningen.
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3.2. FOKUSOMRÅDE 2 1516: MOTIVATION OCH MENTORSKAP
Fokusområdets bakgrund & motiv:
Det finns ett klart samband mellan elevers närvaro på lektioner och resultaten. Elever som vill och är
motiverade kommer att lyckas bättre och det stöd som skolan sätter in både i klassrummet och
utanför får bara effekt som eleven faktiskt går dit.
Att eleven har en mentor som motiverar och stöttar under studietiden är en framgångsfaktor. För att
kunna göra det behöver mentorerna verktyg för att hjälpa eleverna att hitta sin inre drivkraft.

Mål och syfte:
Ur Förordning om läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144):
”Det är skolans ansvar att:
- Läraren stärker varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära.
- Eleven utvecklar självkännedom och förmåga till studieplanering
- Eleven kan ta ansvar för sitt lärande och sitt studieresultat”
Metod och genomförande:
Följande metoder tillämpades under 1516:
Motiverande samtal
Motiverande samtal, MI, är en utbildning som biträdande rektor och en förstelärare lett med syfte
att ge lärarna bättre förutsättningar att vara mentorer/lärare och motivera sina elever. Arbetet har
skett i form av föreläsningar och workshops tillsammans med kollegiala diskussioner.
Kompetensutvecklingsinsatsen syftade också till att öka samsynen och samverkan mellan lärare.
Därefter har mentorer, arbetslagsledare och/eller undervisande lärare, vid behov, haft motiverande
samtal med eleverna.
Förbättrad närvarouppföljning och analys
Förtydligande av närvarouppföljningen har gjorts. Elevhälsan har nu en mer aktiv del i att följa upp,
utreda och analysera orsakerna till frånvaron. Kurator och bitr.rektors analys av frånvaroorsakerna
genomfördes under VT16. Mentorer har ansvarat för kommunikation med elever kring
studiesituation.
Uppföljning & utvärdering:
Arbetet har följts upp via skolledning i de olika forum för kollegialt utbyte som finns samt via olika
resultatindikatorer.
Resultat
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Skolan har genomfört en utbildning i motiverande samtal på grundläggande nivå för personalen i
skolan med syfte att stärka lärare och mentorers förmåga att motivera eleven till att vara närvarande
och aktiv i sitt skolarbete.
Frånvarorutin förtydligades och reviderats under läsåret. Närvaro och frånvaro i klasserna har varit
en fast punkt på agendan för arbetslagen och för ledningsgruppen och en analys av frånvaron har
genomförts av biträdande rektor med ansvar för elevhälsan och kurator.
Närvarofrämjande insatser har genomförts under året i alla arbetslag enligt vår frånvarorutin.
Föreläsning om sömn har genomförts för åk 1 och åk 2 av kurator och även enskilda samtal kring
detta område har kurator ansvarat för. Elever har också gått vidare för utredning av behov av stöd
för att säkerställa att de får de anpassningar och särskilda stöd de behöver.
Analysen av frånvaron (bitr.rektor/kurator) visar att eleverna i snitt har för hög frånvaro om man
både ser till anmäld och oanmäld frånvaro. I många fall står dock ett fåtal elever för en stor del av
frånvaron i en klass. Dessa är uppkopplade mot elevhälsan. 147 elever har utretts av elevhälsan med
anledning av frånvaron.
Genomgående är att morgonlektioner är mer drabbade av frånvaro än övriga och att torsdagar är en
dag som flertalet klasser har hög frånvaro. Teoretiska ämnen som engelska, svenska och matematik
ligger ofta i början av skoldagen och drabbas därför hårdare.
Frånvaroutredningarna visar att sömn och stress är huvudorsaken till frånvaro, följt av fysisk ohälsa
och motivationssvårigheter. Övriga orsaker är bland annat pedagogiska skäl och hemförhållanden.
Frånvaro och bristande motivation har ofta komplexa orsaker. Stress och sömnsvårigheter är ofta
kopplade till motivationsproblem som därför är en sak som framkommer tydligare i samtal än i den
rent statistiska bilden. Sömn och stress är faktorer som eleverna återkommer till. Eleverna har svårt
att komma upp på morgonen och kommer då för sent. Skolan i sig är ett stressmoment, att det är
många saker samtidigt och det finns en press att lyckas. Det finns en kombination av press hemifrån
att man ska lyckas och en press från sig själva om att man ska lyckas. Stress är också kopplad till att
vissa av eleverna är eller har varit ensamkommande och detta gör det svårare när de måste ta hand
om sig själva eller hemma när familjen har kommit
Motivationssvårigheter hänger ofta samman med de andra faktorerna. Flera elever har inte en tydlig
bild av sin framtid, vilket påverkar skolmotivation och bidrar till skoltrötthet. För många elever är
skolan en trygg punkt och en trygg plats, men det är inte alltid de ser det långsiktiga målet med
skolan. För andra är gymnasiestudierna krävande och möjligheterna att nå målen känns betungande.
Självförtroende och språk är andra faktorer som spelar in. Det blir svårare på gymnasiet när man inte
har språket och det påverkar delvis elevernas motivation. Ibland finns det också pedagogiska skäl
innefattar inlärningssvårigheter eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Slutsatser:
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Medvetenheten på skolan kring närvaro och koppling till motivation har ökat. Teori i form av
utbildning pågått parallellt med praktisk handling och det gör att skolan har kunnat sätta in stöd via
mentorer och via biträdande rektor som har en gedigen kompetens och utbildning i MI. Arbetet har
under året varit både förebyggande och åtgärdande, men insatserna nådde en högre verkningsgrad
först under senare delen av läsåret. Det främjande och förebyggande kommer att behöva starta
tidigare och ännu mer systematiskt kommande läsår. I arbetet behöver samtlig personal samverka
för att stärka elevernas vilja och motivation till studier. Våra analyser och kartläggningar har gett oss
viktig information för att kunna ta nästa steg.
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3.3. FOKUSOMRÅDE 3 1516: STUDIERO OCH VÄRDEGRUND
Fokusområdets bakgrund & motiv:
Skolan ville fortsatta stärka studiekulturen och främja en miljö som präglas av de normer och värden
som skolan vilar på. Detta innefattar ett gemensamt fokus på en arbetsmiljö som präglas av respekt
och trygghet. Eleverna önskade inför läsåret 1516 att både personal och elever bidrog till arbetet
genom ökad samsyn och ett gemensamt ansvarstagande.
Mål och syfte:
- Målet är att samtliga elever skall uppleva att skolmiljön är en miljö som främjar möjligheten
till ett lärande.
Metod och genomförande:
Följande metoder tillämpades under 1516:
Organisatoriska förändringar
Ny organisation av arbetslag där också ett fokus på värdegrund i hela skolan ingår. (Se vidare
fokusområde 1: Ökad måluppfyllelse).
Gemensamt förhållningssätt
Skolledning och samtlig personal har förtydligat de gemensamma riktlinjerna för att alla ska agera i
linje med gemensamma överenskommelser. Skolans storlek på över 500 elever kräver rutiner för att
eleverna skall uppleva en tydlighet och trygghet samt en likvärdighet. I detta har också
elevbemötande diskuterats och hur man kan arbeta motiverande med eleverna. (Se vidare
Fokusområde 2: Motivation och mentorskap.)
Vuxennärvaro:
Med bakgrund av elevernas upplevelse av att personal både måste vara tillgängliga och samsynta så
har skolan organiserat för vuxennärvaro i hela skolan (raster, samtliga utrymmen, matsal etc.).
Personal och elever har också fått från skolledning med rektor och biträdande rektor, vilka i sin tur
stöds av en administrativ ledare för att de ska få mer utrymme för närvaro i olika delar av skolan.
Föreläsning och genomgång av handlingsplan mot hot och våld i förebyggande syfte.
Personal har genomfört föreläsning om hot och våld i skolan samt hur personal kan och bör agera vid
situationer som uppstår.
Nya rutiner för anmälan om kränkande behandling (maj 2015)
Under våren 2015 (läsåret 1415) tog huvudmannen fram tydligare rutiner för anmälan, utredning och
åtgärder. Samtliga anmälningar som görs utreds av huvudmannen genom juristkompetens. Syftet är
att säkerställa att utredning sker skyndsamt och i enlighet med gällande lagkrav. Likaså erbjuder
huvudmannen nu en tydligare stöttning och rådgivning till skolans personal vid varje enskilt fall.
När ett misstänkt fall av kränkande behandling kommer personal tillkänna görs en anmälan till
huvudmannen via upprättad mejladress. Huvudmannen upprättar utredning som görs av
juriskompetens som för dialog med berörda parter på skolan.
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Efter genomförd utredning gör huvudmannen en bedömning av huruvida och i förekommande fall
vilken typ av kränkningar det rör sig om, samt beslutar om vilka åtgärder som behöver vidtas på både
kort och lång sikt. Främjande, förebyggande och åtgärdande insatser planeras för och utförs av
skolan. Detta arbete blir också en del av skolans pågående insatser för att motverka kränkande
behandling, diskriminering och trakasserier.
Kompetensutveckling –Skollag kap 5 och 6
Kompetensutvecklingsinsats med fokus på Skollagens riktlinjer kopplade till studier och trygghet
samt kränkande behandling genomfördes i december 2015. Insatsen leddes av skoljurist Mattias
Flodwall och innefattade föreläsning, problematiserande och frågestund.
Uppföljning & utvärdering:
Arbetet har följts upp via skolledning i de olika forum för kollegialt utbyte som finns samt via olika
resultatindikatorer.
Resultat:
I januari 2016 genomfördes elevenkäten (NKI) som visade på att studieron var 37% (andel 7-10) och
sammantaget 66% (Andel 5-10). Undervisningsutvärderingarna i maj 2016 visade att studieron var
70% (andel 7-10) och 90% (andel 5-10).
När det gäller likabehandling och värdegrund har arbetet intensifierats under läsåret. Biträdande
rektor ansvarade för/ledde personal i genomförande, utvärdering och uppföljning. Skolans LoVenkät, HT15, visar att andelen som fått information om skolan Likabehandling och
värdegrundsarbete ökat från 60% till 90% och att 90% vet vem de kan vända sig till om de utsatts för
kränkningar. 84% av eleverna har förtroende för att personalen tar tag i kränkningar jämfört med
tidigare 70% och 85% känner sig trygga i skolan jämfört med 81% tidigare.
I övrigt ser vi att antalet anmälda kränkningar under året har ökat, vilket dels hänger ihop med att
fler känner till att man kan anmäla och dels att personalen utbildats och fått information om att man
ska anmäla kräkningar. Det har genomförts en utbildning i hur man förebyggande ska hantera
situationer för att förebygga hot och våld.
I undervisningsutvärderingarna får dock frågan ”Jag kan lita på att läraren ingriper om någon utsätts
för kränkningar” högst betyg av eleverna, 78 % HT och 77 VT och även ”Läraren är mån om att alla
ska få möjligheten att få komma till tals och bli lyssnade på” höga omdömen.
Slutsatser:
Skolan har under året arbetat systematiskt med värdegrund och studiero på skolan.
Organisationsförändringar gav olika effekt på de olika programmen. De högskoleförberedande
programmen upplever en tydlig förbättring av ordning, studiero och bemötande. Samtidigt har
yrkesintroduktion och yrkesprogrammen upplevt en viss försämring. Skolinspektionens tillsyn och
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LoV-enkätsresultaten för HT15 visar att det är främst skolrestaurangen där eleverna upplever en
mindre grad av otrygghet.
Elevhälsan har genomfört djupintervjuer med elever från olika program. Den visar att eleverna
upplever sig trygga i skolan när de är i klassrummet och det är lugnt. Detta beror på att lärare skapar
trygghet och de känner personerna i klassen närmre vilket gör att de upplever sig tryggare. En
trygghetsfaktor som återkommer i flera elevsvar är att det finns personal i närheten som kan hantera
situationer. En elev uttrycker detta som ”att lärare finns tillgängliga och hjälper till att lösa problem
och konflikter”.
Studiero och trygghet berör flera av arbetslagen i sina analyser som något som de anser har
förbättrats under det gångna läsåret. Detta tillskrivs det skolgemensamma arbete som lagen har
jobbat med. För att fortsätta denna viktiga och positiva trend är detta något som bör kvarligga som
ett fokusmål. Den pedagogiska närvaron är en viktig del i detta arbete. Eleverna efterlyser också att
lärare ska vara konsekventa med ordningsreglerna.
I arbetet att förebygga kränkande behandling och som en del i skolans likabehandlings- och
värdegrundsarbete spelar också den pedagogiska närvaron en central roll. Även om skolans lokaler
sedan sommaren 2016 är helt moderniserade och ljudanpassade finns det elever som kan påverkas
mindre positiv av de glaspartier som skiljer klassrum och korridor åt.
Slutsatserna är att arbetet som påbörjats måste fortsätta. Yrkesintroduktionsprogrammet måste få
starkare ledningsstöd för att kunna återgå till sin normalt höga nivå samtidigt som övriga program
behöver få fortsatt stöd i sittarbete. I detta är lagledare så väl som rektorer en viktig del. Det
pedagogiska ledarskapet i klassrummet behöver även fortsatt stärkas genom kollegialt stöd och
ledningsstöd vid behov. Lärarna behöver utveckla sina verktyg för att kunna hålla ordningsreglerna
levande och stöd av elevhälsan och skolledning när det finns elever som behöver stöd för att fungera
i gruppen. Därtill behöver samverkan med övriga skolor i huset utökas för att öka trygghet i
byggnaden generellt, där matsal och entré är områden som behöver sättas i fokus.
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4. SAMLAD BEDÖMNING AV SKOLENHETEN 2015/2016
I det här avsnittet kommenteras, analyseras och bedöms skolans måluppfyllelse i stort under
respektive kvalitetsbegrepp.
4.1. FUNKTIONELL KVALITET
Detta avsnitt avser måluppfyllelsen i relation till läroplansmål & examensmål. Sett till de totala
resultaten – var ligger skolenhetens styrkor och svagheter när det gäller målen för utbildningen. Vad
kan det bero på? I vilken mån bedömer ni att ni målen nåtts?
4.1.1. ANDEL ELEVER MED GYMNASIEEXAMEN
Andelen elever med gymnasieexamen har ökat under det gångna läsåret. 2016 var andelen elever
med gymnasieexamen 79% jämfört med 50% föregående läsår. För de respektive programmen är det
Ekonomiprogrammet som står för den största ökningen från 40% till 100% detta läsår. Även
Samhällsprogrammet har ökat till 86% och detsamma gäller Naturvetenskapligt program som gått
från 38% till 75%. Ökningen gäller även skolans yrkesprogram där Barn- och fritidsprogrammet gått
från 61% till 81% och Vård och omsorgsprogrammet till 64,3%.
Insatserna under fokusområde 1, Ökad måluppfyllelse, tillsammans med att skolan arbetat med såväl
motivation som information har bidragit till den ökade måluppfyllelsen (Se vidare fokusområden 13). Mycket av arbetet har handlat om att åtgärda och ge nya möjligheter, men inför kommande läsår
har vi också lagt en förebyggande grund för att i ännu tidigare skede uppmärksamma och stötta
elever.
4.1.2. ANDEL ELEVER PÅ YRKESPROGRAM SOM LÄST IN BEHÖRIGHET TILL
VIDARE STUDIER
Andelen elever på yrkesprogram som läser in allmän högskolebehörighet har också ökat och gått från
4% till 32%. Bland vård och omsorgseleverna har 36% läst in behörighet jämfört med förra läsåret
och på Barn- och fritidsprogrammet är det 31% jämfört med 5% tidigare år.
Det hänger samman med att skolan tydligare informerar om och synliggör vad som faktiskt krävs för
att få en examen och vilka konsekvenser olika val får. En ny aktiv studie- och yrkesvägledare och
mentorer som regelbundet lyft frågan med eleven har gett effekt, men även det nya
förhållningssättet och tilltron till elevernas möjligheter att lyckas har gett effekt. Detta syns också i
andelen som inför nästa läsår valt behörighetsgivande kurser.

4.1.3. GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (SAMTLIGA AVGÅNGSBETYG)
Skolans genomsnittliga betygspoäng har ökat om man ser till skolan som helhet och samtliga elever,
då betygspoängen gått från 11,2 till 12,2. Elever som gått ett högskoleförberedande program har
ökat från 12,1 i betygssnitt till 12,6 och yrkesprogrammen har ökat från 10,7 till 12,1. Programvis har
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Barn och fritidsprogrammets elever ökat sitt betygssnitt till 12 mot 10,2 förra läsåret,
Ekonomiprogrammet från 11,2 till 13,1 och Vård och omsorgsprogrammet från 11,4 till 12,2.
Naturvetenskapligt program och Samhällsprogrammet ligger kvar på samma, 12,2 respektive 12,6.
För vidare diskussion och analys av resultaten vänligen se Fokusområde 1-3.
4.1.4. GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (EXAMENSBEVIS)
När det gäller elever som nått examen från högskoleförberedande program har dock betygssnittet
sjunkit från 14,5 till 13,3 medan yrkesförberedande program ökat från 12,2 till 12,7, vilket bör sättas i
relation till att andelen elever med examen kraftigt ökat under året. Det är fler som klarar examen,
men inte alltid med höga betyg. Totalt har skolans genomsnittsbetyg för elever med examen ökat
från 12,7 till 12,9, vilket hänger ihop med att Barn- och fritidseleverna är många i förhållande till
övriga program. För vidare diskussion och analys av resultaten vänligen se Fokusområde 1-3.
4.1.5. ANDEL GODKÄNDA BETYG (LÄGST E) – SAMTLIGA KURSER.
Om man tittar på resultaten för läsåret över alla årskurser så syns endast en svag trend med
minskande antal F. Det är framför allt Barn- och fritidsprogrammet som minskar andelen F med 12
procentenheter, medan Ekonomiprogrammet och IM-programmen minskar med 1 procentenhet.
Både Vård och omsorgsprogrammet och Samhällsprogrammet har andelen F ökat marginellt med 2
procentenheter, medan Naturvetenskapligt program ligger kvar på samma nivå som tidigare.
Fördelningen mellan de olika betygsstegen har en svag tendens att gå mot högre betyg. Andelen Fbetyg är 19% jämfört med 21 tidigare år och andelen som får högre betyg än E har ökat från 39% till
till 43%. För vidare diskussion och analys av resultaten vänligen se Fokusområde 1-3.
4.1.6. ANDEL GODKÄNDA BETYG (LÄGST E) – BEHÖRIGHETSGIVANDE KURSER
Riktade insatser inom ramen för fokusområde 1, Ökad måluppfyllelse, har gett avsedd effekt. Skolan
har lyckats vända en negativ trend och stärka undervisningens kvalitet. Redovisning av formella
resultat och vidare analys återfinns i Fokusområde 1-3.
4.1.7. BETYGSFÖRDELNING
Betygsfördelningen på skolnivå visar att antalet F minskar med två procentenheter och att även
antalet E blir färre medan antalet D är oförändrat. Betyget C ökar med tre procentenheter och B och
A ökar med en procentenhet var. Trenden är att det långsamt rör sig mot något högre måluppfyllelse
och betygssteg.
Om man tittar per program är det Barn- och fritidsprogrammet som står för de största skillnaderna
och på starkast påverkar fördelningen på skolnivå. Antalet F på programmet har minskat med 12
procentenheter, antalet D ökat med 5 procentenheter, antalet C har ökat med 5 procentenheter,
antalet B med en procentenhet och antalet A med tre procentenheter. Eleverna klarar i stor
utsträckning sina kurser och det är för det mesta engelska som är svårt för elever som börjat på
IMPROBF (programinriktat individuellt val mot barn och fritid). Under året har eleverna haft mer av
sina karaktärskurser utlagda i APL och de har varit ute två dagar per vecka under större delen av
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året. Det har haft en positiv inverkan på resultaten då de kunnat visa färdigheter och kunskaper både
praktiskt och teoretiskt under större delen av året.
Ekonomiprogrammet har minskat andelen F med en procentenhet och tydligt förskjutit betygsskalan
uppåt. Antalet E har minskat med 7 procentenheter medan D, C, B och A ökat med två
procentenheter vardera.
Naturvetenskapligt program har samma fördelning av F och E som tidigare läsår. Andelen D har
minskat med 5 procentenheter och andelen C har minskat med 6. Däremot har andelen B och A ökat
med 7 respektive 14 procentenheter.
Samhällsprogrammet har ökat andelen F med 2 procentenheter och ökat andelen D med 4, andelen
C med tre, andelen B med två medan andelen A är densamma som tidigare år. Samma trend ses på
Vård och omsorgsprogrammet där andelen F ökat med 3, andelen D minskat med 6 procentenheter.
Andelen C har ökat med tre procentenheter, andelen B ökat med en medan andelen A är densamma.
I övrigt är det tydligt med en förskjutning av betygen mot något högre betyg än tidigare. Detta beror
delvis på de insatser som gjorts, att lärare arbetat mer aktivt med formativ bedömning samt att man
påbörjat samarbeten med Didaktus Jakobsberg. Ett positivt förhållningssätt och motivationssamtal
har också bidragit till att eleverna vill försöka nå längre i sin kunskapsutveckling och fått stöd till
detta.
4.1.8. GENOMSTRÖMNING
Genomströmningen på Liljeholmen är 32% för de elever som påbörjade sin utbildning 2012/2013.
Samma siffra för kommunen är 71% och riket 76%. Skillnaden kan förklaras av att skolans elever i
många fall behöver längre tid än vanliga 3 års studier. Många elever påbörjar sina studier på ett
introduktionsprogram och kommer således läsa ett fjärde läsår totalt sett när de väl gått över till
nationellt program.
4.2. INSTRUMENTELL KVALITET
Detta avsnitt beskriver hur skolans processer, arbetsformer och organisation lever upp till de krav
som ställs i författningarna. Inom området behandlas bland annat undervisningsutvärderingar,
likabehandlings- och värdegrundsarbetet, lärarbehörigheten, resultaten från skolinspektionens
tillsyn, de interna granskningarna m.m.
4.2.1. SKOLINSPEKTIONENS TILLSYN OCH INTERN GRANSKNING
Alla huvudmän, alltså kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver
skolverksamhet får besök från Skolinspektionen under en treårsperiod från och med 2015. Tillsynen
bidrar till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen utgår från
de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten.
Under tidig höst 2015 genomfördes en intern granskning som visade att skolan hade
utvecklingsbehov inom olika områden. Dessa områden hade tidigare identifierats i samband med
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läsårsslut och utvecklingsarbetet under året (fokusområden 1516) bidragit till den ökade
måluppfyllelsen.
I april 2016 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av skolan som berörde områdena: Undervisning
och lärande, Extra anpassningar och särskilt stöd, Arbetsplatsförlagt lärande, grundläggande
behörighet och introduktionsprogram, Bedömning och betygssättning, Trygghet, studiero och
åtgärder mot kränkande behandling, Förutsättningar för lärande och trygghet samt Styrning och
utveckling av verksamheten. Tillsynen innefattade dokumentationsgranskning, besök på skolan och
även intervjuer med elever, lärare, rektor och elevhälsa. Skolinspektionen ser att skolan tagit kliv
framåt utifrån sitt utgångsläge 1415 samtidigt som skolan behöver rikta utvecklingsarbetet för 1617
mot att förbättra elevhälsans arbete (utredningar och särskilt stöd), studie- och yrkesvägledning till
elever, studieron (främst i angränsande lokaler), uppföljningen av eleverna på IM-program samt
förtydliga rutinen för prövningar.
4.2.2. UNDERVISNING OCH STUDIEMILJÖ
Elevenkäten (NKI) genomfördes i januari 2016. Svaren som rör undervisningen visar att det skett en
mindre skiftning i jämförelse med året innan där en större andel elever svarar i mellanintervallen av
de svarsalternativ som finns tillgängliga. Siffrorna som helhet är något lägre än året innan. Sett till
utvecklingsområden är det tydligt att det är motivation och information som är de viktigaste
områdena att utveckla med undervisningen sett från elevernas perspektiv. Eleverna upplever i
undersökningen i majoriteten av fallen att undervisningen kan vara mer utmanande och lustfylld, och
flera efterfrågar också tydligare information om hur de ligger till i sitt skolarbete.
I undervisningsutvärderingarna VT16 (maj 2016) är resultaten markant bättre. Där skattas samtliga
områden bättre. Samtidigt som frågorna i de olika undersökningarna är olika utformade så vittnar
områdesförbättringarna om att arbetet som genomförts upplevts som positivt av eleverna. Steg som
har vidtagits under året för att förbättra dessa punkter ligger på flera plan. För mer ingående
beskrivningar och analys vänligen se Fokusområde 1-3.
4.2.3. ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE - APL
Eleverna på yrkesprogrammen är ute minst 15 veckor i APL under tre år och ofta mer. Barn- och
fritidsprogrammet har för första gången haft APL utlagd över större delen av skolåret medan Vård
och omsorgsprogrammet haft hela veckor sammanhållet. Eleverna på yrkesintroduktion har haft
samma upplägg med skillnaden att vård och omsorgseleverna varit ute i APL i två omgångar både
höst och vår.
Skolan har ansvariga samordnare som söker och säkerställer att det finns fungerande APL-platser till
skolans elever. Det finns tydligt specificerat vilka delar av kurserna som är kopplade till APL och
lärarna har kontakt med och besöker APL-platserna för att få en god bild av elevernas
kunskapsutveckling. APL är en viktig del av utbildningen för yrkeseleverna och även för
yrkesintroduktionseleverna. Tanken är att samtliga elever oavsett om det gått det nationella
programmet eller yrkesintroduktion ska vara anställningsbara efter tre år.
29

Yrkeslärarna har varit mycket aktiva i sin kontakt med APL-platserna och Vård och
omsorgsprogrammet har haft ett projekt där de också haft handledarutbildning ute på
arbetsplatserna. Detta arbete kommer att fortsätta kommande läsår.
4.2.4. INTRODUKTIONSPROGRAM
143 elever har under läsåret påbörjat ett introduktionsprogram på skolan. Av dessa gick 31 på
preparandutbildning (IMPRE), 35 på programinriktat individuellt alternativ (IMPRO) och 61 på
yrkesintroduktion (IMYRK). Samtliga elever följer sin individuellt upprättade studieplan och totalt 26
har blivit behöriga till gymnasieskolan och övergått till nationellt program. 79 elever går kvar på sitt
introduktionsprogram (IMPRO eller IMYRK). 9 antal elever går på nationellt program med undantag
för engelska. 19 elever har övergått till något annat IM-program och 7 har gjort studieavbrott. 16 är
inskrivna på individuellt alternativ (IMIND).
Preparanderna har ett år på sig att bli behöriga till skillnad från elever på IMPRO som får längre tid på
sig. Ofta är det IMPRO-elever som saknar engelska från grundskolan som behöver mer tid på sig för
att komma ikapp. IMYRK-eleverna kan gå två vägar: de kan läsa tre år för att bli anställningsbara eller
de kan läsa för att kunna övergå till annat IM-program eller nationellt program. De flesta elever på
programmet läser för att bli anställningsbara. De erbjuds också ett fjärde läsår för att kunna nå
examen, men många väljer istället att etablera sig på arbetsmarknaden.
Om man tittar på respektive program kan man se att i årskurs 1 är det 33% av eleverna på
Yrkesintroduktion Barn- och fritid som får F i betyg. Eleverna kommer ofta med få betyg från
grundskolan. Av eleverna som går IMPRO Barn- och fritid är det 14% av eleverna som saknar
matematik och 24% av eleverna som saknar engelska som får F i betyg i sina kurser under år 1. På
nationellt program. Om man sedan jämför betyget E så får 33% av IMYRKBF E i sina kurser jämfört
med 63 respektive 38 % på IMPROBF. När det däremot gäller betyget C och betyget A är det fler
elever på Yrkesintroduktion som når dessa 19% får C och 3% A. Bara 5% når betyget C på IMPRO och
ingen når betyget A.
Det finns med andra ord en stor spännvidd och olika skäl till att eleverna går på ett
introduktionsprogram. Många på Yrkesintroduktion kommer från språkintroduktion och saknar
många grundskolebetyg på grund av kort tid i Sverige. Eleverna kan vara starka i sina yrkesämnen
men saknar den grund som man får i gymnasiegemensamma ämnen, där de behöver mer tid och
stöttning för att nå kunskapskraven.
4.2.5. LIKVÄRDIG BEDÖMNING
Skolan har genomfört nationella prov under året. I engelska 5 finns en hög överensstämmelse med
nationella prov (82%) och det gäller även matematik 1b (72%) , 3b (75%) och 4 (73%). Engelska 6 har
en lägre överensstämmelse och betydligt högre procent som har fått högre betyg än resultatet på
nationella prov (46%). Svenska 1 och svenska 3 har också en högre andel med högre betyg än
nationella provet – Sva1 47%, Sve 1 38% och Sva 3 31% och Sve 3 29%. I samma kurser finns även en
förhållandevis stor andel som fått lägre kursbetyg än nationella provet – sva1 22%, sva 3 16%, Sve
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16% och sve 3 14%. Avvikelserna beror framför allt på att elevernas betyg också väger in
kunskapskrav som inte direkt mätas på ett nationellt prov och för att eleverna ibland presterar bättre
utan press. Vi ser också att lärarna löpande i undervisningen kompenserar för svårigheter som
uppstår i provsituationerna. Under våren 2016 genomfördes en sambedömnings- och
samplaneringsdag för att sprida goda och framgångsrika exempel i hur undervisningen.
4.2.6. ANMÄLNINGAR OM KRÄNKANDE BEHANDLING, DISKRIMINERING OCH
TRAKASSERIER
Under året har 19 anmälningar om kränkande behandling inkommit och utträtts av huvudmannen.
Av dessa har huvudmannen bedömt att det är två fall av diskriminering, sju fall av kränkande
behandling, tre fall av sexuella trakasserier och sju fall där det inte rör sig om någon kränkning. Det är
en markant ökning jämfört med tidigare år, men hänger ihop med att skolan satsat hårt på att
informera både elever och personal om hur man anmäler och att personalen har en skyldighet att
anmäla när det är en fråga om en misstänkt kräkning. Eleverna vet vart de ska vända sig och att
skolan tar det på allvar.
Organisatoriska och strukturella förändringar i de olika arbetslagen och arbetssätt har genomförts.
Exempel på förändringar är mötesstruktur i lagen där man har morgonmöten - i flera arbetslag har
man möte varje morgon vid arbetsdagens början och även i slutet av arbetsdagen. Det ger betydligt
bättre möjligheter att fånga upp den enskilda elevens situation men även den grupprocess som
eleverna befinner sig i. Det ger bra förutsättningar att förhindra och följa upp eventuella
missförhållanden på ett tidigt stadie.
Samtlig personal har genomgått en internutbildning i bemötande där värdegrund, förhållningssätt
och lagar varit en central del. Under höstterminen har personalen även utbildats i MI, motiverande
samtal, vilket innebär att personalen får verktyg och handledning för att i samtal med elever kunna
öka motivation och påverka beteende. Detta är ett led i arbetet för att nå målen i detta dokument
och skolans fokusmål.
Samtliga arbetslag har personal som dagligen har korridortjänst, där man som personal arbetar ute i
elevutrymmen, korridorer med mera. Personal som har ett sådant pass är synliga, närvarande,
gränssättande och vidmakthåller studiero samtidigt som man främjar och bygger relationer mellan
elever och lärare. Viktigt är att stötta och uppmärksamma det som fungerar bra när förändringar i
elevernas beteende sker.
Samtliga lag går igenom delar av planen med eleverna regelbundet vid undervisning och självklart om
situationer som har med kränkningar och särbehandling att göra. Att hänvisa till och anknyta till
dokumentet är ett sätt att tydliggöra och levandegöra planen i det dagliga elevarbetet. Elever tar
även oftare upp frågan om deras rättigheter och i situationer där de känner sig utsatta och hänvisar
även de till olika delar i planen
Hösten 2015 var det 90 % av de svarande som svarade att de fått information om skolans
likabehandlingsplan mot 60 % 2014. 90 % uppgav att de visste vem de skulle vända sig till om de
blivit illa behandlade av andra elever eller personal på skolan mot 77 procent 2014. 84 % uppgav att
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de kände förtroende för personalen på skolan mot 70 % 2014. 84.5% svarade att de kände sig trygga
på skolan mot 81 % 2014.
NKI-enkäten under vårterminen visar dock att andelen som känner sig trygga i skolan sjuknikt från
72% till 58%. En mer ingående analys av resultaten genom samtal med elever i klasserna och genom
djupintervjuer visar dock att det framför allt är byggnaden som är otrygg. Restaurangen, ingången till
byggnaden och trapphuset som är ytor som delas av många olika skolor och verksamheter. Till
hösten 2016 hålls möten med övriga skolor i byggnaden för att se vilka samarbeten som kan
upprättas. Likaså finns nu personal på plats samtliga dagar i matsalen.
Varje januari upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering där skolans arbete
med att uppmärksamma, åtgärda, främja och förebygga kränkande behandling beskrivs.
4.2.7. KLAGOMÅL
Det har inte kommit in några klagomål som utretts av huvudmannen.
4.3. UPPLEVD KVALITET
Detta avsnitt avser hur eleverna – utifrån sina personliga förväntningar, upplever utbildningen
(alldeles oavsett om deras utbildning ger dem möjlighet att utveckla de kunskaper, värden och
förmågor som målen tar fasta på, och om deras utbildning genomförs i linje med kraven i
författningarna). Den upplevda kvaliteten ger skolan signaler på om vi har våra elevers förtroende i
det vi gör.
Index för NKI 2016 är 50, en minskning från 54. Rekommendationsgraden är 38 (1415: 43) medan
trivselgraden är 51 (1415: 62). Förklaringarna till de försämrade resultaten finns i skillnaderna mellan
program och klasser. 2015 års resultat av NKI visar att de första sju placeringarna i toppen hölls av
IM-klasser. 2016 års NKI har sin första placering som trea på listan över de med högst index,
nästföljande IM-klass återfinns först på plats tolv i 2016 års Nöjd Kund Index.
Resultaten kan härledas till de organisatoriska förändringar som gjorts (positiv effekt samt negativ
effekt). Totalt flyttades fyra personer från IM-programmen till andra program eller till ledning mellan
läsåret 1415 och 1516. Syftet med denna omflyttning (som tidigare nämnts) var att sprida arbetssätt
som visat sig vara framgångsrika på IM till andra program på skolan som uppvisat sämre resultat i NKI
under föregående år. Personal flyttades också mellan andra arbetslag men i mindre utsträckning.
Omflyttningen och den spridning av arbetssätt som detta medförde är en förklaring till varför NKI
ökade på NA, SA och EK. En annan troligtvis bidragande orsak är att arbetet förändrades i ämnen
såsom engelska och matematik vilket flera elever upplevde som positivt, vilket framkommit i bland
annat intervjuer genomförda av elevhälsan.
Att resultaten förbättrats i specifika klasser handlar med största säkerhet om riktade insatser, både
från arbetslag, ledning och elevhälsa. Detta går bland annat att spåra i enskilda klasser på BFprogrammet där NKI stigit med 12 procentenheter kontra året innan samt på NA-programmet där en
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stigning har skett med 11 procentenheter kontra året innan. På NA-programmet kan detta också vara
kopplat till den nystart som sker där programmet kommer få en annorlunda profil inför läsåret 16-17
än vad programmet tidigare haft.
Sammantaget ser man i dessa siffror att flera positiva utvecklingar har gett frukt, men på bekostnad
av att program som tidigare har haft höga siffror i NKI har sjunkit. Skolan som helhet har i och med
detta fått en mer jämn kvalitet och ett likriktat och systematiskt arbete mot en högre kundnöjdhet,
men med resultatet att den aggregerade siffran för NKI-index har sjunkit på skolan under året då de
tidigare höga siffrorna på IM inte längre drar upp skolans totala index.
4.4. ÄNDÅMÅLSENLIG KVALITET
Detta avsnitt avser att presentera vad som händer med eleverna efter att de har avslutat sin
utbildning på våra skolor och vad de – med lite perspektiv på sin skoltid – uppfattar att utbildningen
gav dem. Undersökningen genomförs under läsåret 2016/2017.
4.5. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING OCH FOKUS FRAMÖVER
För skolåret 1516 har andelen med examen ökat markant från 47% till 79%. Styrkedjan mellan
huvudman och skola har förstärkts med regelbundna verksamhetsmöten. Likaså har vi på skolnivå
förbättrat systematiken i att följa upp våra elever. Betygs- och examensprognoser har gett oss en bra
bild av samtliga elevers möjlighet att nå en examen och vi har kunnat göra riktade insatser på grupp-,
kurs- och individnivå. Lärare har också tagit ett ökat ansvar för undervisningsutveckling inom sina
respektive arbetslag och kurser.
Samtidigt som resultatutvecklingen är positiv måste vissa processer förstärkas ytterligare medan
olika rutiner behöver förtydligas. Vår analys tillsammans med Skolinspektionens tillsyn, VT16, visade
bland annat att vi för läsåret 1617 måste vidta åtgärder för att förbättra elevhälsans arbete
(utredningar och särskilt stöd), studie- och yrkesvägledning till elever, studieron (främst i
angränsande lokaler), uppföljningen av eleverna på IM-program samt förtydliga rutinen för
prövningar.
Genomförande av fokusområden och valda metoder beskrivs vidare i arbetsplanen för 2016/2017.
Arbetet följs upp kontinuerligt och redovisas i kommande läsårs kvalitetsrapport.
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Resultatbilaga
Kvalitetsrapport
2015/2016
[Didaktus Liljeholmen]

Andel elever med gymnasieexamen
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en gymnasieexamen. En
gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på
yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en
högskoleförberedande examen.
Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program:

Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program)
Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p
Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5-6, svenska 1-3
Ett godkänt gymnasiearbete

Krav för gymnasieexamen för elever på yrkesprogram:

Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program)
Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p
Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 400p inom de programgemensamma ämnena
Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5, svenska 1
Ett godkänt gymnasiearbete

Andelen elever med gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som läst ett fullständigt program
(2500p).

Diagram 1 – Funktionell kvalitet:
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Diagram 2 – Funktionell kvalitet:
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Diagram 3 – Funktionell kvalitet:
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie
studieplanen för ett fullständigt program. Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom
betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den
genomsnittliga betygspoängen.
Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som
antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500
poäng) samt på elever med examen.

Diagram 4 – Funktionell kvalitet:
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Diagram 5 – Funktionell kvalitet:
Genomsnittlig betygspoäng – samtliga avgångsbetyg (per program)
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Diagram 6 – Funktionell kvalitet:
Genomsnittlig betygspoäng – examensbevis (totalt)
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Diagram 7 – Funktionell kvalitet:
Genomsnittlig betygspoäng – examensbevis (per program)
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Måluppfyllelse – samtliga betyg
Uppgifterna om examensbevis och genomsnittlig betygspoäng avser endast avgångselever.
För att följa upp måluppfyllelsen för de elever som tog del av utbildningens första och andra
år sammanställer vi också uppgifter om samtliga betyg satta under läsåret. Dels presenteras
hur samtliga betyg satta under året är fördelade, dels andelen minst godkända betyg (E)
totalt samt i de gymnasiegemensamma ämnen där ett godkänt betyg är en förutsättning för
att uppnå kraven för en gymnasieexamen.

Diagram 8 – Funktionell kvalitet:
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Diagram 9 – Funktionell kvalitet:
Betygsfördelning (per program)
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Diagram 10 – Funktionell kvalitet:
Andel minst godkända betyg – (behörighetsgivande kurser)
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Genomströmning –
Elever som tagit gymnasieexamen inom tre år

Tabellen visar andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden,
tre år. Måttet beräknas på samtliga elever som för första gången började en
gymnasieutbildning höstterminen tre år före det aktuella examensåret.
Uppgifterna är hämtade ur Siris (skolbladet). Redovisningen görs för det program och för den
skolenhet eleverna började på som nybörjare för fyra år sedan, även om eleverna fått
examen efter att ha bytt program eller bytt skolenhet/ort.

Diagram 11 – Funktionell kvalitet:
Andel elever som tagit examen inom tre år – start 2012/2013
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Uppgifter om rikssnitt för 2014 saknas i de fall antalet elever understiger 10.

Riket

Genomströmning –
Elever som tagit gymnasieexamen inom tre år

Tabellen visar andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden,
tre år. Måttet beräknas på samtliga elever som för första gången började en
gymnasieutbildning höstterminen tre år före det aktuella examensåret.
Uppgifterna är hämtade ur Siris (Skolbladet). Redovisningen görs för det program och för den
skolenhet eleverna började på som nybörjare för fyra år sedan, även om eleverna fått
examen efter att ha bytt program eller bytt skolenhet/ort.

Diagram 12 – Funktionell kvalitet:
Andel elever som tagit examen inom tre år –
start 2012/2013
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*Siris (Skolverket). Rikssnitt för 2015 tillgängligt först i dec. 2015.
Uppgifter om rikssnitt för 2014 saknas i de fall antalet elever understiger 10.
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Nationella prov
Här presenteras resultaten av de nationella proven samt överensstämmelsen mellan
nationella kursprovsbetyg och kursbetyg.
Endast elever som fått ett kursbetyg och betyg på det nationella provet finns med i
statistiken.

Tabell 1 – Instrumentell kvalitet:
Överensstämmelse kursprovsbetyg och kursbetyg
2015/2016
Skolan totalt 2015/2016
Andel (%) elever med lägre, lika eller högre kursbetyg jämfört med
provbetyget
Antal genomförda prov

Lägre

Lika

Högre

ENGENG05

72

7%

82%

11%

ENGENG06

26

0%

54%

46%

MATMAT01b

25

4%

72%

24%

MATMAT03b

8

0%

75%

25%

MATMAT04

15

0%

73%

27%

SVASVA01

32

22%

31%

47%

SVASVA03

32

16%

53%

31%

SVESVE01

37

16%

46%

38%

SVESVE03

14

14%

57%

29%

Samtliga ämnen
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10%

61%

29%

Tabell 2 – Instrumentell kvalitet:
Överensstämmelse kursprovsbetyg och kursbetyg jmf med
föregående år
Skolan totalt 2014/2015 jmf 2015/2016
Andel (%) elever med lika kursbetyg
jämfört med provbetyget
2014/2015

Andel (%) elever med lika kursbetyg
jämfört med provbetyget
2015/2016

ENGENG05

88%

82%

ENGENG06

58%

54%

MATMAT01a

67%

i.u.

MATMAT01b

73%

72%

MATMAT02b

25%

i.u.

MATMAT03b

75%

MATMAT04

0%

73%

SVASVA01

59%

31%

SVASVA03

79%

53%

SVESVE01

48%

46%

SVESVE03

56%

57%

Samtliga ämnen

62%

61%

Tabell 3 – Instrumentell kvalitet:
Betygsfördelning – nationella kursprovsbetyg
Antal
genomförda
prov

Andel A

Andel B

Andel C

Andel D

Andel E

Andel F

ENGENG05

72

3%

7%

11%

22%

40%

17%

ENGENG06

26

0%

4%

19%

15%

50%

12%

MATMAT01b

25

0%

0%

0%

10%

39%

52%

MATMAT03b

8

0%

0%

0%

0%

13%

88%

MATMAT04

15

0%

0%

13%

7%

47%

33%

SVASVA01

32

0%

3%

9%

32%

29%

26%

SVASVA03

32

9%

12%

21%

12%

33%

12%

SVESVE01

37

0%

3%

23%

23%

33%

18%

SVESVE03

14

0%

6%

18%

18%

47%

12%

Samtliga ämnen
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2%

5%

13%

19%

38%

24%

Behörighet (pedagogisk personal)
Här presenteras hur stor andel av lärarna på skolan som erhållit sin lärarlegitimation i jämförelse med riket
under de senaste två åren. Siffror avser andel av alla personer som har lärarexamen, och fått examensbevis
utfärdat (med dessa har likställts personer som tidigare förklarats behöriga till statligt reglerade
lärartjänster och personer som haft förordnande som behörig lärare).
Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån (SCB), på uppdrag av Skolverket (Siris) under oktober
månad.

Diagram 13 – Instrumentell kvalitet:
Behörighet (pedagogisk personal)
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Likabehandling- och
värdegrundskartläggning
Varje höst (oktober-november) genomförs en likabehandling och värdegrundsenkät som är en del
av skolans arbete för att främja likabehandling samt motverka kränkningar. Resultaten av
likabehandling och värdegrundsenkäten lyfts inom lärarlaget och diskuteras därefter tillsammans
med eleverna. Efterföljande analys ligger till grund för insatser och åtgärder som löper under året.
Under januari månad upprättar skolan med bakgrund av genomförd analys ett plandokument där
samtliga förebyggande och främjande åtgärder avseende både likabehandling och motverka
kränkande behandling finns med.

Diagram 14 – Instrumentell kvalitet:
Likabehandling- och värdegrundsenkät
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Studiemiljö och undervisning

Varje år genomförs en elevenkät där eleverna på skolan ges möjlighet att svara på frågor om
hur de upplever studiemiljön och undervisningen på skolan. Eleverna anger på en skala 1-10
hur väl påståendet stämmer överens med deras upplevelse. Resultaten ger således ett
medelvärde av elevernas sammantagna bedömning av respektive påstående, samt ett index
för respektive område (studiemiljö och undervisning).

Diagram 15 – Instrumentell kvalitet:
Studiemiljö – elev
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Diagram 16 – Instrumentell kvalitet:
Undervisning – elev
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Undervisningsutvärdering
(Instrumentell kvalitet)

Två gånger under läsåret genomförs undervisningsutvärderingar på samtliga skolor.
Undervisningsutvärderingarna utgör ett uppföljningsverktyg som ger
en indikation på i hur hög grad eleverna upplever att lärarna inom ramen för undervisningen
följer de riktlinjer som anges i läroplanen (Lgy11) med avseende
på kunskaper (2.1), normer och värden (2.2), ansvar och inflytande (2.3), arbete och
samhällsliv (2.4) samt bedömning och betyg (2.5).

Undervisningsutvärdering
(Instrumentell kvalitet)

Ansvar och inflytande

1. Läraren underlättar för mig att planera mina studier och ta ansvar och för mitt skolarbete.
2. Läraren visar intresse för vad jag har för förkunskaper och förväntningar på kursen, och uppmuntrar mig att vara med
och bestämma hur vi ska arbeta.

Arbetsliv och vidare
studier

3. Läraren gör det tydligt för mig varför kursen är en viktig del av min utbildning och hur jag skulle kunna ha användning
för mina kunskaper i mitt framtida arbetsliv och i vidare studier.

Bedömning och betyg

4. Läraren gör det tydligt för mig vilka mål vi arbetar mot och vad jag behöver kunna för att nå de olika betygen.
5. Läraren har regelbunden kontakt med mig om hur det går för mig och hur jag kan utvecklas ännu mer.

Demokratisk kompetens
och värdegrund:

6. Jag kan lita på att läraren ingriper om någon utsätts för kränkningar.
7. Läraren ger mig möjlighet att träna på att ta ställning, presentera, kommentera, diskutera och argumentera.
8. Läraren gör det tydligt för mig vad demokrati är.
9. Läraren är mån om att alla ska få möjligheten att få komma till tals och bli lyssnade på.

Drivkraft,
självförtroende och
sammanhang

10. Läraren får mig att tro på mig själv och att jag kan lära.
11. Läraren ger mig den hjälp jag behöver för att det ska gå så bra som möjligt för mig.
12. Läraren ger mig möjlighet att arbeta utifrån mina intressen och drivkrafter.
13. Läraren inspirerar mig att vilja lära mig mer.
14. Läraren är bra på att skapa arbetsro.
15. Läraren är bra på att skapa ett bra samarbets- och diskussionsklimat.

Diagram 17 – Instrumentell kvalitet:
Undervisningsutvärdering (Andel 7-10)
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Nöjdhet (NKI), trivselgrad och
rekommendationsgrad (Upplevd kvalitet)

Den upplevda kvaliteten utgår från elevernas egna personliga förväntningar på skolan. I den
elevenkät som genomförs årligen (Markör) ställs frågor kring elevernas nöjdhet (NKI), trivsel
och i hur hög grad de skulle rekommendera sin skola till någon annan. Resultaten ger ett
index för respektive område; Nöjdhet (NKI), trivselgrad samt rekommendationsgrad.

Diagram 18 – Upplevd kvalitet:
Nöjdhet (NKI), trivselgrad och rekommendationsgrad
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