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1. Ledare - Rektor har ordet
Läsåret 2020/2021

Didaktus Gymnasium Jakobsberg ligger i Jakobsberg i Järfälla kommun. Skolan ligger centralt i närhet till bra
kommunikationer. På skolan arbetar pedagoger, elevhälsoteam, heltidsmentorer och stödpersonal som leds
av rektor och biträdande rektor.
Skolan flyttade för tre år sedan till nyrenoverade lokaler på Järfällavägen 100. Vid besök får vi fortfarande
höra att vi har så ljusa och fina lokaler. Sedan jag började som rektor på skolan har en god studie- och
arbetsmiljö, varit en av många viktiga frågor att driva. Det innebär att vi idag, kan erbjuda alla elever och
personal en fin och uppdaterad arbets- och studiemiljö att vara i.
En god studiemiljö är en avgörande del för att må bra i skolvardagen. En annan sak som är viktig är att utveckla
skolans alla kvalitetsprocesser för att ständigt sträva efter förbättring. Vi startade upp med ett klassrum som
vi kallar ACL, active learning classroom, men har idag utökat till fler klassrum där undervisningen kan bedrivas
mer anpassad till våra aktiva ungdomar.
Under det gångna läsåret har vi på Didaktus Gymnasium Jakobsberg fokuserat på att utveckla metoder för
att främja närvaron på skolan. För som många känner till är hög frånvaro inte bara en lokal utmaning, det är
också en nationell utmaning. Därför ser jag det som en fortsatt utmaning för skolan, inför nästa läsår.
Kvalitetsutvecklingen av vår verksamhet är också ett starkt incitament för mitt arbete på skolan. Under läsåret
genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av resultat enligt ett
fastslaget årshjul (se nedan). Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp av alla på
skolan och utvärderas kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. I utvärderingarna hittar vi det som
är skolans utmaningar och utvecklingsområden, som vi sedan utformar nästa års SKA-plan efter.
När vi har tittat på vårt resultat tillsammans, har vi inte kunnat undvika att analysera årets resultat i skuggan
av pandemin. Även om vi hade lite rutin på hur vi skulle arbeta mer digitalt och med distansundervisning, så
har det haft en påverkan på årets arbete och resultat. Vi skall inte skylla eventuella misslyckanden på Covid19,
men det är likväl viktigt att ha med det i tankarna när vi analyserar våra resultat. Samtidigt måste vi även titta
på de delar som varit utvecklande för hela skolan under denna period.
I resultat och analyser nedan får du läsa mer om skolans fantastiska arbete under läsåret 20/21.
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2. Vårt kvalitetsarbete
Vår kvalitetsmodell
Inom Didaktus vilar det systematiska kvalitetsarbetet på vår gemensamma kvalitetsledningsmodell och är
inriktat mot de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam definition av vad vi menar med kvalitet,
och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal
gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål.
Vår kvalitetsdefinition:
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet (processkvalitet), att
vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen och
skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för utbildningens
och undervisningens genomförande, dels om andra förutsättningar i form
av t.ex. sammansättning av personal och elever.
Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i det vi gör.
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella
målen.

Våra framgångsfaktorer:
Uppdraget i fokus
-

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

Proaktiv uppföljning
-

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

Kollegial samverkan
-

Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till att
verksamheten utvecklas
Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.
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Aktiv resursfördelning
-

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

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

en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av
utbildningen
en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår plan
mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering
två undervisningsutvärderingar (november och april) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de
upplever undervisningen utifrån läroplanen

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven. Syftet är att skapa
underlag för att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under läsåret
(resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i
resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.
Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina kvalitetsrapporter
i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Lokal utvecklingsorganisation
På enhetsnivå genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika processer som tillsammans
bidrar till verksamhetens kvalitet. Vid fyra tillfällen under läsåret genomför rektor och personal analysseminarier
där arbetet med att utveckla verksamheten analyseras och bildar underlag till beslut om hur arbetet ska
fortskrida. Eleverna görs delaktiga i arbetet genom att de flera gånger om året får besvara olika enkäter om hur
de ser på verksamheten. Skolan lägger stor vikt vid resultatet vid elevenkäten. Resultatet analyseras av
Elevhälsan, rektorsgruppen, pedagogiska ledningsgruppen, i ämneslagen och av mentorer. Genom att olika
arbetslag har olika fokus och perspektiv i sina analyser ser vi kan utveckla skolan från olika utgångspunkter, men
utifrån en delad bas och målbild, som arbetsplanen är. Resultaten av enkäterna diskuteras sedan i ledning av
mentorerna under elevernas mentorstid. Elevrådet tar del av enkätresultaten via rektor. Skolan arbetar ständigt
med att utveckla processer som vi vet bidrar till ökad måluppfyllelse. Att även dessa analyseras och utvärderas
kontinuerligt gör att vi ser det som en del av det lokala utvecklingsarbetet även om en del punkter kommer tas
upp även under andra rubriker i kvalitetsrapporten.
Skolan arbetar med processer för ökad närvaro genom Närvarolyftet. Skolan följer upp närvaro på individ- och
klassnivå. Skolan kartlägger också ökad frånvaro på individ och klassnivå. Rapporterna skickas ut veckovis och
analyseras varje vecka av rektorer, EHT och mentorer. Varje profession arbetar med olika typer av åtgärder.
Kvalitativa processer som leder till att öka måluppfyllnaden görs genom MUD. Måluppfyllnadsdokument är ett
proaktivt verktyg för att skyndsamt upptäcka stora som små behov, i undervisningen, hos elever. En gång i
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månaden har lärarna avsatt tid för att fylla i och uppdatera sin MUD. Uppföljning görs sedan av rektor, EHT och
mentorer. Men här ser vi behovet av en mer systematisk genomgång av MUD för att tidigt kunna åtgärda de
behov som uppstår hos elev. På detta sätt kommer vi att gå igenom varje elevs studiestatus varje månad.
Den nytillsatta pedagogiska ledningsgruppen är i sig ett utvecklingsarbete på skolan. Genom en grupp av
förstelärare har gruppen arbetat med bland annat samsyn kring betyg och bedömning. Gruppen arbetar efter
ett årshjul som görs tillsammans med rektor och biträdande rektor. Gruppen får genom sina lärarkollegor
inflytande över skolans utvecklingsarbete. Den pedagogiska ledningsgruppen arbetar bland annat med att
utveckla kvaliteten och processen på bland annat ämnessamtalen, måluppfyllnadsdagar och lovskola, tillfällen
som
är
viktiga
för
att
stötta
elevernas
måluppfyllnad.
Processen kring prövningar har tydliggjorts och utvecklats. Eleverna söker prövning via mentor som i sin tur går
igenom elevens förutsättningar med rektor och studievägledare. Genom att utveckla strukturen och
dokumentationen kan vi se att samverkan mentor, rektor, lärare, SYV ger ett tydligare arbete för samtliga
inblandade i elevens prövning. Sammanställningen av prövningar fungerar som underlag för att se mönster och
som stöd i planeringen av kommande läsår. Exempelvis kan vi se att elever på praktiska program söker 50
poängskurser från årskurs 1, historia, religion och samhällskunskap. Vi kan inte ändra programmets upplägg men
undervisande lärare i dessa kurser kan genom vetskapen förebygga i upplägget av undervisning samt att vi har
med det i planering av sommarskola och andra måluppfyllnadstillfällen.
Processer som skolan ser behov av att utveckla även nästa läsår är organisationen kring klasskonferenser, fler
nedslag har visat sig behövas. Formen för dessa kommer tillsammans med pedagogiska ledningsgruppen och
elevhälsan utformas mer ändamålsenligt.
Utveckling av organisation och genomförande runt extra studietillfällen för eleverna är en del av skolans lokala
utvecklingsarbete. Pluggkvällar, måluppfyllnadsdagar och Sommarskola ser vi som kvalitativa insatser som
bidrar till ökad måluppfyllnad.
Under året har skolan dokumenterat och analyserat alla incidenter kopplat till sådant som stör studieron.
Exempelvis har det noterats om en lektion har avbrutits, när och hur. Syftet är att kunna organisera personal
och resurser på ett förebyggande sätt. Dokumentationen innebär att det blir lättare att synliggöra mönster,
exempelvis om det återkommande blir stökigt på måndag eftermiddag på svenskan, på så vis har skolan kunnat
sätta in lämpliga åtgärder. Kommunikation och transparens i arbetet är viktigt för skolan och sammanställningen
har också hjälpt ledningen i att kunna återkoppla till lärarna efter eventuella samtal med hemmet eller
hemringningar till föräldrar.
Något som vi ser som en styrka i skolans kvalitetsarbete, samt är en främjande del i elevens måluppfyllnad. Vi
bemannar upp så gott som alla lektioner där lärare sjukanmält sig. Istället för att hyra in vikarier, så har skolan
har en vikariats rutin som gör att eleverna alltid får en personal som dem skapat relation till. Detta, tillsammans
med ett tydliga förväntningar på planering till lektionen som det skall vikarieras för, gör att eleven alltid vet att
det kommer någon till deras lektion. Samt att läraren som är sjuk vet att man kommer vidare i ämnet, även om
hen är borta en eller flera dagar. Skolan har läsåret 20/21 ersatt 576 lektionstimmar. Genom att vi bokför varje
lektion med vikariat, kan vi också följa de tider på året som är skolans toppar av sjukfrånvaro. Samt vi kan hålla
koll på att vikariaten fördelas jämnt på de heltidsmentorer som genomför vikariaten.
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3. Resultatredovisning
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i läroplanen
och varje programs examensmål.

Kunskaper
Avgångselever

Vi ser i årets resultat att andelen elever med gymnasieexamen fortsätter att öka på totalen, med 6
procentenheter. Barn- och fritidsprogrammet är det som minskat sin examensgrad med 9 procentenheter.
Glädjande att se den ökade examensgraden på Samhällsvetenskapsprogrammet, från 73% läsåret 19/20, till 94%
detta läsår, 20/21. Tabellen som visar likheter och skillnader mellan flickor och pojkar, visar att skillnaden har
planat ut mellan flickor och pojkar. Vi ser att mörkertalet i den officiella statistiken i förhållande till den
inofficiella statistiken har minskat. Från 12,4% läsåret 19/20 till 7,6 detta läsår 20/21.
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Årets resultat 20/21 visar också att 37,3% av elever på yrkesprogram fick behörighet till högskola. Det har
minskat från 19/20, som var 43,7% på totalen. Vi ser att elever på Vård- och omsorgsprogrammet har en högre
andel behöriga till högskola.
När vi tittar på årets GBP så ligger skolan på totalen jämnt med läsåret 19/20. Vidare ser vi att skolans två
praktiska program, Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet har fått lite lägre GBP
20/21 än 19/20. En positiv utveckling kan vi se på skolans två teoretiska program,
Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet, där har vi en ökning i GBP. Vi ligger också i
nivå med rikssnitt på Samhällsvetenskapsprogrammet 20/21.
Om vi också tittar på jämförelsen mellan flickor och pojkar, så ser vi att glappet mellan könen har ökat med 1,8
procentenheter. Från att GBP har legat jämnt fördelat mellan flickor och pojkar ett par år, har i år 20/21
flickorna 13,7% och pojkarna 11,9% i GBP.

Elever på introduktionsprogram
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I tabellerna ovan ser vi en positiv utveckling i betygsfördelning på IM programmen. Antalet F har minskat och
betygen från E-A har ökat. I jämförelse mellan flickor och pojkar, ser vi att pojkar står för den största
minskningen av andel F. På IMV har pojkarna minskat andel F med 31 procentenheter, från 64% 19/20 till 33
20/21.
Om man tittar per introduktionsprogram nedan, så ser vi att andel F på Barn- och fritidsprogrammet, har
minskat mest. Det är också där vi störst andel pojkar i klasserna, jämfört med Vård- och omsorgsprogrammet.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen
under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas därefter i en separat
bilaga.

Normer och värden
Tabellen visar på att skolans elever upplever en ökad trygghet med 4 procentenheter, från förra läsåret 19/20.
Även upplevelsen att bli bra behandlad på skolan har ökat med 7 procentenheter.
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)
Undervisning – kunskaper och värden
Organisering av undervisningen

Inför varje nytt läsår planeras tjänstefördelning utifrån följande. Undervisande lärare på Didaktus Gymnasium
har mellan 600 och 650 undervisningstimmar per läsår. Lärare undervisar i de ämnen de har behörighet och
är legitimerade i. I de fåtal fall där vi har lärare som inte har behörighet eller är olegitimerade, kopplar vi ihop
obehöriga med lärare som har behörighet och legitimation för att de skall kunna diskutera och genomföra
betygsättning korrekt. I några av skolans kurser lägger vi ut ett utökat antal undervisningstimmar, till exempel
i Ma, Eng och Sv, där vi sett att behovet varit störst hos våra elever. Vi har också i de teoretiska programmen
en lägre timfördelning i vissa kurser, utan att vi påverkar den garanterade undervisningstiden för den enskilde
eleven.
Rektor och biträdande rektor genomför lektionsbesök med återkoppling i anslutning till besöket. Rektor och
biträdande tar även upp på medarbetarsamtal hur väl varje medarbetare arbetar med skolans metoder i
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arbetsplanen, för att främja närvaro och i förlängningen utveckla den egna praktiken i klassrummet.
Gemensamma förhållningssätt och struktur vid lektionens genomförande är områden skolan valt att
fokuserat på kopplat till undervisning och lärande. Läsåret 18/19 införde vi mobilhotell vid varje lektion och
det är en rutin vi har fortsatt att utveckla tillsammans med pedagogerna även läsåret 20/21. Utvecklingen av
införandet av mobilhotell har bland annat skett genom rollspel där pedagogerna fått öva potentiellt svåra
situationer och hur de kan bemöta dessa. Under läsåret har skolan fortsatt arbetet med magnetremsor på
whiteboards i varje klassrum för att öka struktur och tydlighet på lektioner. Rubrikerna på remsorna är
Lektionsstruktur, Syfte med lektion, Lärandemål, och Utcheckning.
Skolan organiserar kompetenshöjande insatser, samt förutsättningar för kollegialt lärande. Varje vecka har
skolan 90 minuters kollegium. Ledningsgruppen har planerat och organiserat innehållet på kollegium. Det
varvas mellan APT/Ämnesmöte, ART/Närvarolyftet och MUD-avstämning. Vid ämnesmöten leder
ämnesansvariga utvecklingsarbetet tillsammans med sina ämneskollegor. Rektor har styrt innehållet vid
behov, genom riktade
frågeställningar och ämnesval, som exempelvis sambedömning och
värdegrundsarbete i ämneslagen.
Skolan arbetar med det proaktiva verktyget MUD (måluppfyllelsedokument) och ledningsgruppen har
fördelat ett visst antal positioner på kollegium där arbetet genomförs gemensamt bland personalen vid
specifika avstämningsdatum. Under läsåret har utvecklingsområden i detta arbete upptäckts då ledningen i
vissa fall behöver följa upp på individnivå då det ibland saknas dokumentation. Överlag ser vi att verktyget
är hjälpsamt för att få en överblick av elevens prestation och behov. Genom specifika avstämningsdatum kan
även mentorer och elevhälsan arbeta förebyggande genom att följa elevernas studieresultat. Mentorer följer
uppdaterad MUD vid avstämningsdatum för att kunna följa upp tillsammans med elever och vårdnadshavare
och bokar in Elevutvecklingssamtal (förkortas EU). Klasskonferenser planeras in som gemensamt arbete och
leds av mentorer. Skolan organiserar ämnessamtal en gång per termin där även elevernas vårdnadshavare
bjuds in. Skolan har organiserat ämnessamtalen så att årskurs 1 förlagts till sen eftermiddag/kväll för att öka
möjligheten för vårdnadshavare att delta.
Skolans undervisning påverkas av den frånvaro som redovisats. Närvaro har därför varit, och fortsätter att
vara, ett av skolans fokusområden. Skolan har arbetat proaktivt med Närvarolyftet sedan HT19. Projektet
eller rättare sagt, arbetssättet med Närvarolyftet, syftar till att medvetandegöra orsaker till frånvaro och
möjliga arbetssätt för att öka närvaro. Det syftar också till att avlägsna de hinder för tillgänglig utbildning
som kan finnas på respektive skolenhet så att det kompensatoriska uppdraget kan fullgöras och en fullständig
gymnasieexamen kan bli möjlig för alla. Närvarolyftet presenterades av projektledaren på skolans kick-off i
augusti för att ge all personal gemensamma förhållningssätt till skolans arbete för att främja närvaro, samt
hur vi gemensamt agerar vid frånvaro. Personalen fick även en ökad förståelse för orsaker till och
konsekvenser av problematisk frånvaro. Gemensamma förhållningssätt kring närvarorapportering har som
syfte att skapa struktur och tydlighet, både för elever och pedagogerna. Under året har arbetet med
frånvarorapportering fungerat bättre tack vare ett konsekvent homogent arbetssätt.
Som en del av Närvarolyftet har klassernas närvaro följts upp veckovis av projektledaren. Genom att noggrant
följa statistiken har vi kunnat sätta in förebyggande insatser. Vi har exempelvis haft fokus på sena ankomster
i klasser där vi sett att det har varit en del av orsaken till klassens frånvaro. Närvaron har även följts upp varje
månad tillsammans med rektor. Rektor har tillsammans med mentorer följt upp klassernas frånvaro och
stöttat mentorer i olika initiativ. Rektor deltog exempelvis på det extrainsatta föräldramöte för en klass som
visade hög frånvaro tidigt på terminen. Det gav en omedelbar, om än inte långvarig, effekt på närvaron i den
klassen.
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Skolan organiserar förstelärare så att de bildar en pedagogisk ledningsgrupp. Arbetet kommer att ledas av
rektor och utgå ifrån arbetsplanen. Den pedagogiska ledningsgruppen kommer bland annat få i uppdrag att
utveckla arbetet kring uppföljningsverktyget MUD. För att utveckla uppföljningen av elevernas utveckling,
kompetenshöjande insatser samt kollegialt lärande ska den pedagogiska ledningsgruppen organisera
tillfällen för auskultation. Arbetet med den pedagogiska ledningsgruppen startades upp i juni 2020 och
kommer följas upp av rektor. Den pedagogiska ledningsgruppen har också arbetat fram ett årshjul med
pedagogiska processer där dem kan vara med och leda och utveckla tillsammans med kollegiet. Den
pedagogiska ledningsgruppen skall leda arbetet i kollegiet utifrån Helena Wallbergs bok “Lektionsdesign”.
Dem hade en uppstart innan lärare gick på ledighet, där alla fick en egen bok att ha som sommarläsning.
Sedan uppstart har skolan haft ett ALC-klassrum, Active Learning Classroom. Det är möblerat med höga runda
bord med höga stolar, för att öka rörligheten i klassrummet, från sittande till stående/gående. Detta har varit
gynnsamt i vissa undervisningsgrupper. Vi har haft en förstelärare som har gjort en enkel utvärdering bland
lärarna på skolan. Ett par lärare som arbetat med ALC uppger att det blir en mer kreativitet bland eleverna,
genom att få arbeta tillsammans vid en whiteboard. Det har också blivit ytterligare en del av en differentierad
pedagogik, enligt lärare. Samt, man upplever att studieron blir högre Därför har vi utökat antalet ALC klassrum
detta läsår 20/21. Vi har också läsåret 20/21 provat att arbeta med basgrupper och fasta platser. Vi ville prova
det för att se om en fast struktur och tydlig placering också är gynnsam för studieron. Detta försök har
utvärderats och presenteras kort i utvärdering.
Skolan har en IKT grupp med rektor, en pedagog och en IT samordnare. Gruppen har träffats regelbundet för
att ta upp aktuella IT frågor. Gruppen har också arbetat strategiskt med skolans hård- och mjukvara.
För att öka skolans närvaro, för att i sin tur öka studieresultaten, har Didaktus gymnasium fokuserat på att
öka samarbetet mellan hem och skola. Skolan har ordnat med föräldrafika i början på terminen och
föräldramöten tidigt på höstterminen i de klasser där vi märkt att närvaro och sena ankomster varit
utmärkande. Eleverna på skolan ges via huvudmannen möjlighet att göra utvärdering av undervisningen, UU.
Under ht 21 kunde den genomföras i sin helhet, i skolförlagd miljö. Den andra undervisningsutvärderingen
under vt 21, kom olyckligt när en stor del av eleverna var ute på APL.
Efter den betygsprognos som skolan genomförde under Vt21 har vi organiserat mängder av tillfällen för
elever med behov av studiestöd av något slag, lovskola, pluggkvällar, prövningstillfällen. Uppslutning av
elever har vid dessa tillfällen var hög. Vi tar alltid närvaro vid alla tillfällen, för att kunna utvärdera de insatser
vi genomför i skolan. Vi tror också att man som elev har insett att det stöd vi erbjudit har fungerat. Vi har
också organiserat dessa tillfällen med mer struktur än tidigare. Vid varje stödtillfälle har också varje elev varit
coachad av sin mentor. Mentor och också haft god koll på sina elever och deras behov. Skolan hade också en
genomgång av alla åk 3 och deras examensgrundande kurser som hade F. Vi la därefter upp prövningar i de
kurserna. Detta vågar vi påstå har påverkat skolans ökade examensgrad, samt minskat antal F och S.

Organisering av distansundervisning
Även om vi som skola hade restriktioner för att minska smittspridning, hade vi inte riktigt räknat med att
behöva undervisa på distans det nya läsåret 20/21. Men i mitten av oktober var vi tvingade att dra ner antalet
elever i skolans lokaler och gick över till partiell skolundervisning på skola och undervisning på distans. I
december när vi såg att smittspridning ökat bland elever och personal, tog vi beslut tillsammans med
huvudman om att starta upp vt21 med distans på heltid. Från v.11 gick vi över till mer partiell undervisning
igen.
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Skolan valde att behålla skolans ordinarie schema under fjärrundervisningen, för att upprätthålla strukturen
med lektioner och minska omställningen för elever och personal. Skolan använde det gemensamma
dokument med classroom-koder, så att alla pedagoger och stödpersonal kunde få tillgång till varandras
digitala klassrum.
Skolan har en IKT-pedagog, som är kompetent inom informations- och kommunikationsteknik som används i
pedagogiskt/didaktiskt syfte. Hen arbetar med digital utveckling för både elever och personal. Denna resurs
har stöttat framför allt de pedagoger som haft extra utmaningar med undervisning på distans. Hen har lagt
upp dokument med digitala stödapplikationer för all personal. Skolans ledning valde att arbeta på skolan
istället för hemma. Även skolans IT samordnare har stöttat framförallt skolans elever.
Under fjärrundervisningen såg vi att skolans närvaro ökade inledningsvis, precis som vt20. Eleverna fick
mycket stöd av mentorer att “hitta rätt” och att organisera sig för distansstudier. Prioriterat arbete för
mentorer var att alla elever skulle lokaliseras samt att informera eleverna hur de skulle göra för att närvara
på digitala lektioner. Mentorernas främsta verktyg var telefon- och mailkontakt med elever och
vårdnadshavare. Mentorernas tillgänglighet tror vi kom att spela en viktig roll för elevernas möjlighet att
hålla kontakt med skolan. Under vt20, möjliggjorde huvudmannen en utvärdering av fjärrundervisningen via
en distribuerad webbenkät. Det resultatet kunde vi använda när vi återigen fick ställa om undervisningen till
hel- och delvis distansundervisning. Tex en sak som eleverna tyckte var viktigt var “Jag har fortfarande bra
kontakt med mina lärare och min mentor via Hangouts, telefon eller mejl”.
Skolan valde också så fort det var möjligt att ta in en större mängd elever på skolan, att prioritera åk3 på
heltid. Åk 1 och 2 varvade vi med distans- och närundervisning varannan vecka.
Skolan organiserade även “pluggstugan” i ett eget Classroom. Där kunde eleverna logga in och få stöd av
skolans elevassistent. Även skolans bibliotekarie erbjöd individuellt digitalt studiestöd, och båda
stödinsatserna användes flitigt av elever ur alla årskurser.
Skolan erbjöd även vissa elever, som uttryckte att de hade svårigheter med att sitta hemma och studera,
möjligheten att komma till skolan fysiskt. Överlag försökte skolan att genomföra all planerad verksamhet
enligt redan beslutade rutiner, med den skillnaden att allt skedde digitalt.

Utvärdering av undervisningen

Utvärdering av undervisningen
I stort sett bedriver alla lärare sin undervisning på ett målinriktat sätt. Vi tolkar årets ökade examensgrad som
ett resultat av lärares målinriktade arbete. Samt att arbetet med proaktiva verktyg som MUD och närvaro, givit
effekt på examensgraden.
Men utmaningen kvarstår i vissa klasser, det gör att skolan fortsättningsvis behöver arbeta med struktur i
undervisningen. Vi kan också se att skolans satsning på att organisera förstelärare i en pedagogisk ledningsgrupp,
med samordning av det kollegiala lärandet har blivit lyckat, trots att man under stor del av läsåret inte har kunnat
träffas live för fortbildning.
Vi hade som utmaning från läsåret 19/20 att arbeta mer med bla betyg och bedömning. Detta arbete har
pedagogiska ledningsgruppen genomfört med kollegiet under läsåret. Arbetet har resulterat i ett gemensamt
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dokument där lärare har konkretiserat och definierat de centrala betygsbegreppen tillsammans.
Ämnesgrupperna på skolan har också haft sambedömning i fokus under läsåret 20/21.
Vi gjorde ett försök med att dela in åk1 i Barn- och fritids i basgrupper, samt gav dem fasta platser vid uppstart.
Vecka 47 gjordes en utvärdering av detta och såg att de positiva fördelarna överväger. Eleverna sa att man tyckte
det var bra att man veta vad man skulle sitta om man kom för sent. Man visste också med vem man skulle jobba
under lektionen. Lärare upplevde mindre konflikter kring bildandet av grupper vid grupparbete. Man upplevde
att det var lättare att få till studiero i de klasser med basgrupper.
Möjligheten med att samverka mellan gg- och yrkeskurser har varit lite begränsat i och med pandemin. Men det
har funnits samarbeten, framförallt under vt 21 när vi hade mer närundervisning. Lärare har också i
utvärderingar önskat mer tid för samverkan mellan ämnen.
Vi kan se att eleverna i större grad tycker att de är nöjda med undervisningen och att de upplever att lärare tror
att eleverna kan lyckas.

Skolans arbete med närvaro och att rutinmässigt bevaka frånvaro har fått skolans totala närvaro att öka från
71% läsåret 19/20, till 73% läsår 20/21. Vi kan se, i den veckorapport som vi tar fram varje vecka, att vi har tex
en klass i barn och fritidsprogrammet årskurs 3a, som har dragits med hög frånvaro många veckor. Medan
parallellklassen 3b har hög närvaro. Tittar man på de två klasserna, så har 3b klassen haft en mycket god
sammanhållning från åk1. Klassen har också haft fler elever med tydliga mål för sin utbildning. Detta kan vi se,
har saknats i 3a. Bägge klasserna har haft samma mentor, som arbetat likartat med grupprocesser i uppstart och
under läsåren. Klassen 3b har också fått med sig bättre resultat och måluppfyllnad. Men det vet vi redan, närvaro
och motivation är tydliga framgångsfaktorer. Vi hade också utmaningar i en klass på samhällsvetenskapliga
programmet. Där såg utmaningar i motivation, samt ett stort behov av strukturer i undervisningen. Efter
klasskonferenser och insatser i den klassen, så ökade närvaron vecka för vecka.
Även om skolan inte nådde sitt mål med 78% närvaro, så är vi utifrån årets omständigheter glada att vi ändå
ökar närvaron. Men ett fortsatt fokus närvaro ser vi som ett långsiktigt arbete.
I Undervisningsutvärderingen har skolan sett en positiv ökning jämfört med ht-19 på i alla frågor förutom frågan
“Läraren är bra på att få oss elever att vara med och påverka hur vi ska arbeta” och “Läraren ger mig bra
information om hur det går för mig i kursen”. Två frågor där alla skolor inom Praktiska gymnasieområdet ligger
relativt lågt. Vi såg även i elevenkäten och enkäten från Skolinspektionen att frågor kring återkoppling och
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respons från lärare till elev fått lägre värde. Eleverna upplever i lägre grad att dem inte riktigt vet hur de ligger
till i sina kurser. Skolan valde därför att ägna del av studiedag i maj, med fokus på just de frågorna.
Ämnesgrupperna fick sitta och arbeta med följande frågor, med Skolinspektionens sammanställning som
underlag. Hur kan eleverna bli mer medvetna när de får återkoppling? På vilket sätt ger du/ni återkoppling? Hur
ska du/ni jobba med återkoppling nästa läsår? Ser ni något annat i Skolinspektionens enkät som du/ni vill lyfta
fram och diskutera med ert arbetslag? Gemensamt för alla ämneslag var att man ser att återkoppling till elev
måste ske skyndsamt. Samt att återkoppling kan vara både muntligt och skriftligt, men att det måste vara tydligt
när man ger återkoppling, så elever kan ta till sig återkopplingen. Lärare från två arbetslag tycker det finns för
många olika sätt att återkoppla till elever, välkomnar någon slags standardisering. För att göra återkoppling
tydligare tror flera ämneslag att man skall arbeta mer med matriser.
Detta var ett axplock från det som ämneslagen diskuterat och skrivit ner till oss. Men viktiga saker som vi kan ta
med oss in i nästa läsår 21/22.
Studieron är ett utvecklingsområde för Didaktus Jakobsberg. I elevenkäten ser vi att på frågan om arbetsro har
vi tappat en procentenhet, från 58% (2020) till 57% (2021). Skolan har haft området som fokus i arbetsplanen
och enligt resultat i samtliga kvalitetsundersökningar kommer vi fortsättningsvis utveckla arbetet kring ökad
studiero, då vi ser att närvaro och studiero är en grundförutsättning för att fortsätta öka måluppfyllnaden på
skolan.
Eleverna ges inflytande i innehåll och arbetssätt och utifrån resultat i Undervisningsutvärderingar kan vi se att
skolan har ökat från 73% till 75% under frågan “Läraren är bra på att få oss elever att vara med och påverka hur
vi ska arbeta” från 73% till 75% (HT 2020).
Elevernas aktiva inflytande sker vanligtvis i början av kursen, i mitten och i slutet. Pedagoger bjuder in till
eleverna i början av kursen till att påverka redovisningsformer av kurs. I mitten av kursen görs elev och
undervisningsenkät som analyseras gemensamt i kollegiet. I slutet av kursen genomför läraren en egen
utvärdering, förutom de ovan nämnda tillfällena.
Skolans undervisning har en prägel av att elevernas samvaro, respekt och förståelse för andra ständigt ska öka.
I elevenkäten är frågan “jag tycker eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra sätt” vi har ökat mest i,
vi har ökat med 11 procentenheter till 65% från föregående mätning som gjordes 2020. Vi har under läsåret tagit
emot en kränkningsanmälan, till skillnad från förra läsåret då skolan tog emot fem stycken.
Skolan får genom ett elevnära arbete och en medveten undervisning reda på elevernas attityder och åsikter som
rör värdegrundsfrågor. En medveten undervisning förklaras i detta sammanhang med att pedagogisk personal
riktar uppmärksamhet och fokus till elevernas attityder och möter dessa genom övningar och uppgifter. Ett
exempel på detta är lärare som hör elever använda nedvärderande språkbruk om homosexualitet i klassen och
som sedan arbeta med riktade uppgifter som gör att eleverna får ökad kunskap kring frågan. Skolan arbetar med
att påverka attityder genom ett elevnära arbete där attityder och normer fångas upp. Pedagogisk personal
arbetar nära ledningen och pedagogisk personal är lyhörda till elevernas attityder och åsikter och lyfter dessa
på kollegium och APT. Ledning får på så vis även reda på hur det ser ut bland elever och kan organisera och
stötta riktade insatser i arbetet. Pedagoger arbetar dagligen i klassrummet med att exempelvis tydligt markera
vid negativt språkbruk av och bland elever. Skolvärd, mentorer och resurser är annan pedagogisk personal som
har ett elevnära arbete. All pedagogisk personal har gått en utbildning om Hedersrelaterat våld och förtryck, det
av kurator ledda samtalsforumet Didaction, elevhälsans arbete med speakers corner, pedagogiskt ledda samtal
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under mentorstider är exempel på hur skolan har arbetar med att påverka attityder och åsikter utöver tillfällen
i klassrummet under undervisningstid.
Värdegrundsuppdraget kan vi tydligt se att de flesta av undervisande lärare utför genom att: välja olika
arbetsformer och metoder utifrån elevernas uttryckliga önskemål och behov. Vi har också haft viss tid för
handledning från specialpedagogerna till lärarna. Där har vi kunnat se att lärare har ökat sin förmåga att arbeta
med anpassningar i sitt eget klassrum.

Utvärdering av fjärrundervisning
Även om lärare hade erfarenhet av att undervisa på distans, såg vi att den partiella undervisningen på distans
och på skolan, var komplicerad för lärare att genomföra. Framförallt tog det tid att planera om, enligt lärares
utvärdering. Vi såg också att delar av eleverna tyckte tyckte den partiella undervisningen var jobbig, men
framförallt såg vi att eleverna uppskattade skolundervisningen mer de veckorna när dem var inne i skolan.
Skolan fortsatte att arbeta med de metoder som fungerade väl under vt20. Schemat var oförändrat och vi
fortsatte med det gemensamt delade dokument, med alla lärares classroomkoder. Det var till stor hjälp,
framförallt för heltidsmentorer och skolvärdar, som satt och guidade elever in i rätt undervisning.
Den mjukvara som Google Suites erbjuder i verktyget Chromebook; Google Drive och Classroom, har varit
ovärderliga i distansundervisningen. Men vi ser samtidigt en elevgrupp på Barn och fritid, som vittnar om större
svårigheter med fjärrundervisning. Det är också den elevgrupp i skolan som har störst behov av tydlig struktur,
anpassningar och handledning av pedagog eller annan personal. Det har också varit ovärderligt att kunna ha en
IT samordnare som snabbt har kunnat hjälpa elever, både på distans och på skolan, med it-verktygen mm.
Lärare upplever att det råder mer studiero i undervisningen. Svårigheterna, upplever lärarna, är att hjälpa elever
individuellt i stunden, och förstå om eleven hänger med eller ej. Även att säkerställa vem som egentligen gör
uppgifter och prov har varit en utmaning. Eleverna uppfattar inte samma studiero som lärare, det visar resultat
av elevenkäten.
Valet att ta in åk 3 till skolan på heltid, tror vi var avgörande för flera elevers måluppfyllnad och skolans ökning
av examensgrad. Bland annat sattes extra stöd in samhällsvetar klassen, åk 3, i kursen gymnasiearbete. Lärare i
kursen flaggade tidigt, via MUD, att eleverna behövde stöd av något slag.
Som skola, under årets förutsättningar, har vi gjort allt för att underlätta och stötta våra elever mot
måluppfyllnad, både på distans och i skolundervisning. Men självklart ser vi att effekten av
distansundervisningen, får vi släpa med oss ett par år framåt.

Slutsatser
Vi upplever att skolan har en väl inarbetad arbetsorganisation som stöttar den pedagogiska organisationen. Men
självklart har vi alltid detaljer som vi behöver skruva på. Bland annat skall vi ytterligare förstärka skolans
närvaroarbete. Målet skall alltid vara att nå 100% närvaro, men i skolans SKA plan, lägger vi ett delmål på 85%.
Trots att skolans närvaro sakta men säkert har ökat de senaste åren har vi satt 85% som ett realistiskt delmål
med bakgrund i att skolans närvarostatistik tidigare läsår har legat mellan 74-76% de senaste åren.
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Vi ser också behov av att stötta och handleda lärare i anpassningar och värdegrundsarbete i vissa, mer
utmanande, elevgrupper. Detta kommer delar av elevhälsan att organisera nästa läsår.
Skolan skall fortsätta det framgångsrika elevnära arbete, som vi beskrivit i utvärderingen. Det är ett fokus vi vill
behålla och vidareutveckla framöver.
Skolan har genomgått en omorganisation under vt 21 för att på sikt bli en mindre, mer kvalitativ skola. Nästa
läsår kommer vi enbart ha en klass på Barn- och fritidsprogrammet. Att ha en mindre skola parallellt med övriga
kvalitativa processer kring närvaro och studiero ser vi som ett första steg att höja studieron i samtliga klasser.
Vi vill också utveckla arbetet med den pedagogiska utvecklingsgruppen med förstelärare. Dem skall bland annat
fortsätta driva ett strukturerat arbete med betyg och bedömning, samt kompetenslyftet med lektionsdesign.
Där skall vi välja ut metoder, genomföra och utvärdera tillsammans under hela nästa läsår. Vi vill också arbeta
med riktad vägledning till pojkar för att försöka öka motivation och närvaro. Detta tänker vi att SYV skall arbeta
med under läsåret 21/22.
Efter resultat från arbetet med respons och återkoppling till eleverna. Samt för att öka elevens upplevelse att
den får återkoppling, skall vi se över kompetensen hos lärare att arbeta med matriser.
Vi skall också ta med oss lyckade insatser för elevernas måluppfyllnad, som tex pluggkvällar. En ökad struktur
kring MUD, som leds av rektor, tror vi kommer att ge en ökad proaktiv styrka i skolan.
Efter ett, som vi ser det, lyckat försök att dela in de nya eleverna i färdiga basgrupper med fasta platser, så tänker
vi genomföra det i alla åk1 till nästa läsår 21/22.
Skolan tar också med oss positiva erfarenheter av fjärrundervisningen och ser större möjligheter för tex elever
som är hemma och sjuka att inte förlora undervisning.
Skolans IKT grupp kommer arbeta för att utveckla elevernas och personalens IT färdigheter. Vi har bland annat
skapat en tre stegs utbildning för alla nya elever. Där vi standardiserar en del processer i användandet av It
verktyget, tex var och hur en elev lämnar in sina uppgifter. Lärare skall också få gå igenom den standarden, för
att göra lika. Det främjar en tydligare struktur genom att standardisera.

Introduktionsprogram (IM)
Organisering av introduktionsprogram
Skolan har två IM program: IMV och IMY. IMV, programinriktat val, har som syfte att elever ska få en utbildning
som är inriktad mot nationellt program. Tanken är att eleverna på IMV snarast möjligt ska kunna antas till det
nationella programmet. På IMV följer vi varje elev i ett speciellt dokument som rektor skapat. Dokumentet delas
med matematik- och engelska läraren i grundkurserna. De nationella program som programinriktat val är riktat
mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program. På skolan har vi IMY yrkesintroduktion
mot Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.
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IMY, yrkesintroduktion, kan leda till behörighet till ett nationellt gymnasieprogram eller underlätta för etablering
på arbetsmarknaden. Utbildningen är flexibel, mellan 1 och 3 läsår. På skolan kan du läsa både ämnen från
grundskolan som du inte är behörig i, samt kurser från gymnasiet, baserat på en individuell studieplan. IMY har
organiserats i blandade klasser med nationella och IMV elever. Alla elever får information av mentor och studieoch yrkesvägledare om de olika programmens mål med utbildningen. Alla IM elever får också minst 5 veckors
APL.

Utvärdering av introduktionsprogram
Efter utvärdering med lärare så upplever de svårigheter när det är blandade grupper av elever i en klass. Men
om vi ser till resultat av betyg, så har elever på IM programmen minskat andel F med 7 procentenheter.
Svårigheterna beror till viss del, tror vi, att elever från olika program möts och att man inte fått till grupprocesser
i klassrummet. Det har ju också varit svårt detta läsår, då eleverna inte varit tillsammans hela tiden och lärt
känna varandra.
Heltidsmentorer följer upp de individuella studieplanerna tillsammans med sina elever på mentorstid. Vid
skolstart i årskurs 1 arbetar SYV med kartläggning av eleverna på skolans Yrkesintroduktionsprogram för att
upprätta en individuell studieplan, anpassad efter elevens unika förutsättningar och mål med sin utbildning.
Skolan har upprättat ett uppföljningsdokument som delas mellan rektor och undervisande lärare i Engelska och
Matematik Grund. Där följer vi upp IMV-elevernas utveckling en gång per månad, för att de så fort som möjligt
skall försöka bli behöriga till det nationella programmet. Att aktivt följa IMV har gjort att fler elever klarat sina
grundkurser inom ett år.
Närvaro specifikt på IM programmen har inte tagits fram läsåret 20/21. Skolan har tagit fram närvaro /frånvaro
på grupp och individnivå generellt. Men det kan egentligen enkelt göras för att ha ett underlag under nästa läsår
21/22.
I och med att skolan, utifrån ett kvalitetsperspektiv, bedriver registervård, ser vi att våra elever på IM får rätt
intyg efter genomförd utbildning.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen
under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas därefter i en separat
bilaga.

Slutsatser
Från nästa läsår kommer vi att organisera yrkesintroduktion i egna klasser. Vi kommer bara ha en klass IMYVO
och det har redan mötts av positiva reaktioner från personal. Vi tror även det kan gynna eleverna, då det blir
tydligare med programmålet. Vi ser också att det kommer att bli enklare att ge handledning på modersmål på
gruppnivå i samma klass.
Vi kan konstatera att vi lyckats väl att följa upp IMV eleverna och därför fortsätter rutinen med
uppföljningsdokumentet som delas med rektor och undervisande lärare.
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För att stötta upp lärare i grupprocesser, kommer mentor och elevhälsan att arbeta mer inledningsvis att få ihop
klasser/grupper, genom att vara mer ute på klassrumsbesök.

Bedömning och betygsättning
Organisering av bedömning och betygsättning
På en del av skolans kick off i augusti när vi jobbade fram skolans arbetsplan, då gick vi igenom att skolan skulle
lägga extra fokus på betyg och bedömning samt att den pedagogiska ledningsgruppen bland annat skulle arbeta
med det i kollegiet. Vi har också organiserat så att ämneslagen har avsatt tid för sambedömning. Undervisande
lärare som inte innehar behörighet eller legitimation, får en tilldelad lärare med behörighet och legitimation att
diskutera betyg tillsammans med, för att slutligen vid kursavslut sätta betyg tillsammans. Skolan har också två
organiserade ämnesutvecklingssamtal per läsår med elev och inbjuden vårdnadshavare. De samtalen syftar till
att hitta detaljer i elevens kurs/ämne som kan utvecklas.
I slutet på läsåret ges tid för undervisande lärare att samla ihop alla sina underlag inför betygsättning. Vi har
också på del av studiedag i juni, haft workshop kring skolans resultat med betyg. Vi hade inte fått ut årets alla
resultat och betyg, utan vi valde att ta ut underlag för diskussion från Schoolsoft. Ämneslagen fick ut de antal F i
just deras kurser och fick diskutera kring det. Förutom F-underlag, fick grupperna dessa frågor som stöd för
diskussion. Vilka omständigheter gjorde att det blev som det blev? Är det någon skillnad i olika grupper? Hur
blev skillnaden mellan pojkar och flickor, program, flerspråkiga elever? Fundera över hur och vad du/ni kunde
gjort annorlunda? Vad fungerade och vad fungerade mindre bra? Varför fungerade det bra och mindre bra? Kan
vi organisera på något annat sätt nästa gång? Vad tar vi med oss till nästa termin? Ska vi ha andra aktiviteter?
Kan vi vara mer aktiva? Vad behöver vi som arbetslag lära och utveckla för att måluppfyllelsen ska bli högre nästa
år? Hur påverkade organisationen och strukturen vårt arbete? Exempel, elevscheman, lärarscheman,
gruppindelningar, rutiner med mera.
Vi fick ta del av mycket bra uppslag från ämneslagen. Vi tar med oss detta in i skolans utvecklingsarbete inför
nästa läsår. Vi klipper in valda delar från anteckningar direkt, som “citat”.
“Vad man kan se från åk 1 och 2 är att de F som finns är inte från de yrkesämnen men i åk
3 så tror vi att de F kanske har varit för att man har haft distans och vissa F har varit för
att eleverna inte varit närvarande. ”Barn- och fritidsprogrammet
“Vi tror att också att det finns en skillnad mellan klass A och B vi har sett att A har färre F
medan B är fler, detta beror på att 18A har mycket högre närvaro än i 18B och då kanske
det beror på detta att de fått F. ”Barn- och fritidsprogrammet

“Vid en jämförelse av betyg så avviker SA19. Låg närvaro kan vara en orsak till många F.
Blir svårt att följa med kursen. Läraren har för lite underlag för en bedömning.
”Samhällsvetenskapliga programmet

“Mindre bra är att återkopplingen till eleverna har blivit sämre på grund av coronaviruset.
”Samhällsvetenskapliga programmet
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“Vi fortsätter med våra gruppindelningar och uppstart med samarbetsövningar ”Barn- och
fritidsprogrammet

“När vi tittar närmare på siffrorna ser vi att i kursen SVE1 finns det 44 F. Många av dessa
är kallade till sommarskola för att komplettera någon enstaka uppgift och därmed nå ett
godkänt betyg ”Svenska ämneslaget
Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra? Varför?
“Det är stor skillnad om man kan ge muntlig feedback direkt i klassrummet eller när alla
feedback måste ges skriftligt.”
“Det har varit oklarheter kring MUD. Vem skall delge eleverna resultatet? Vad skall det
leda till?
“Det är positivt att det har funnits flera måluppfyllnadsdagar för möjligheten för elever
att nå godkänt. Vi ser gärna att den sista måluppfyllnadsdagen schemaläggs tidigare
”Svenska ämneslaget

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Vi har sett i de utvärderingsverktyg skolan har, att elever upplever att respons och återkoppling behöver bli
tydligare och bättre. Vi upplever att lärare har goda kunskaper i att sätta betyg på varierande grunder och
tillfällen. Man arbetar gärna med sambedömning, speciellt i slutet av kurser, där lärare har riktade ämnesmöten
med uppdrag att sambedöma. De få obehöriga lärare har alla fått en utsedd behörig lärare att sambedöma med.
Som vi beskrivit ovan, har alla elever tillsammans med vårdnadshavare möjlighet till ett ämnesutvecklingssamtal.
Vi upplever att det utnyttjades i mindre utsträckning när vi erbjöd samtal via google meet.
Vi såg i årets resultat i betygen att flickor på skolan får högre betyg än pojkarna, se tabell ovan. Vi kopplar det
till motivation och närvaro. Där flickorna har högre motivation, närvaro och mer fokus på sig själva och sin
framtid, vilket vi inte alltid kan se hos pojkarna.
Vi ser också att skolans mörkertal har minskat, vilket vi redovisat ovan. Det vi tror är en förklaring är att vi också
minskat antalet BUS under läsåret 20/21. Annars har vi arbetat liknande med reduceringar detta läsår, så det
tror jag inte påverkat mörkertalet nämnvärt.

Slutsatser
Vi ser att vi måste stärka arbetet med det formativa responsen. Det är ett uppdrag som vi kommer att ge till den
pedagogiska ledningsgruppen. Dem får leda ett kollegialt arbete kring respons. Vi ser att gruppen också får
tillfällen på kollegium att diskutera betyg och bedömning.
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När vi genomför ämnesutvecklingssamtal måste det organiseras tydligare och med framförhållning mot
vårdnadshavare. Vi hoppas kunna genomföra dem på live skolan nästa läsår 21/22.
Vi ser att SYV måste ha ökat fokus och gruppvägledning mot pojkars motivation och framtida val. SYV får ta del
av föreläsning och bok av Sara Nordström, Framtidsval börjar i klassrummet. Författaren ger bra tips och verktyg
för att gruppvägleda mer, samt att ge elever en egen valkompetens.
Skolan kommer också att starta upp med det digitala verktyget Loop Me, som kommer att tydliggöra mål och
uppföljning i APL. Även närvaro blir enklare att följa upp i verktyget.

Elevhälsoarbete
Organisering av elevhälsoarbetet
Skolans biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare, likabehandlingssamordnare,
elevassistent samt personal med specialpedagogisk kompetens har utgjort skolans samlade elevhälsa.
Heltidsmentorer har funnits närvarande kontinuerligt. Skolläkare och skolpsykolog har tagits in vid behov. Under
läsåret 20/21 har skolpsykologen haft stöttande samtal med personalgrupp vid tre tillfällen.
Elevhälsoteamets professioner ger förutsättningar för att skapa en helhetsbild av elevens behov. De olika
kompetenserna har aktivt samarbetat i ett team. Elevhälsan har träffats kontinuerligt en gång i veckan.
Elevhälsan har också samverkat med andra instanser i samhället.
På skolan har elevhälsan arbetat främjande och förebyggande genom att handleda personalen i elevfrågor men
också i det övergripande förebyggande arbetet. Elevhälsan har tillsammans med mentorerna utbildat sig kring
hedersrelaterat våld och förtryck i syfte till att lärarna senare fått en mindre omfattande likvärdig utbildning där
ett samarbete kommer att utformas till hösten utifrån stöd i samtal. Representanter ur elevhälsan har
medverkat på skolans kollegium och varit delaktiga på möten kring elever, grupper eller i utvecklingsfrågor som
rör elevhälsa.
Elevhälsan är synlig för eleverna på skolan samt har en plan för hur elevhälsan presenterar sig i början på
terminen för samtliga elever.
Utöver arbetet med regelbunden elevavstämning i MUD så har skolan vidare stärkt arbetet med så kallade EU
samtal (elevutvecklingssamtal). När en lärare har märkt att en elev haft behov av att komma i kontakt med
elevhälsan utifrån hög frånvaro, ohälsa, social problematik eller studiesvårigheter så har läraren kontaktat
elevens mentor. Mentor har tagit ärendet till elevhälsan som beslutat om hur en utredning ska påbörjas.
Om det har funnits behov av ett EU-samtal direkt har man bokat det skyndsamt. Olika kartläggningar har gjorts
utifrån rådande problematik. Om eleven har hög frånvaro så har mentor gjort en frånvarokartläggning, vid
studiesvårigheter har specialpedagogen gjort en kartläggning. Dessa kartläggningar har, tillsammans med lärares
MUD (målutvecklingsdokument), legat till grund för samtalet.
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I EU-samtalen så har adekvat kompetens medverkat från elevhälsan, tillsammans med biträdande rektor,
specialpedagog, mentor samt elev (om elev är omyndig deltar även vårdnadshavare). EU-samtalet har syftat till
vidare utredning eller åtgärder som angetts i ett ÅP. Dessa samtal har följts upp kontinuerligt så länge behov
funnits. ÅP följs upp samt utvärderas utifrån rektors beslut.
Elevhälsan planerade också att bli mer synliga under läsåret genom att arrangera “Speaker’s Corner”. Under två
olika tillfällen på terminen skulle de olika rollerna presentera sig och finnas tillhands för elevers frågor.

Utvärdering av elevhälsoarbetet
Tillgången till elevhälsans olika professioner har under läsåret varit god. Eleverna har utifrån detta fått bra
stöttning med att uppnå sina studiemål i form av anpassningar från lärare där EHT har gett handledning.
Rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd har skett skyndsamt i samverkan med lärare och
mentorer. Detta arbete har fungerat bra både individuellt och på gruppnivå.
Vi kan dock tillägga att vi generellt behöver utveckla arbetet med anpassningar på gruppnivå.
Enligt elevernas egen utvärdering av skolan har vi sett ökad trygghet vilket vi som personal också upplever som
positivt. Däremot ser vi att studiero har minskat marginellt.
Elevhälsan följer kontinuerligt upp elevers frånvaro tillsammans med mentorerna på möte varje vecka där
specialpedagog och rektor sitter med.
Vi har under läsåret haft “speakers corner” vid två tillfällen då all personal från elevhälsan gjort sig synliga och
informerat utifrån olika behov gällande studier och hälsa.
Skolbibliotekarien arbetar främjande med litteraturinköp, utställningar och boksamtal kring de olika
diskrimineringsgrunderna. Biblioteket används som en pedagogisk resurs av lärare såväl som elever och är en
inkluderande miljö där alla elever är välkomna.
Genom att vi tidigt kartlagt åk 1 ht20 har vi kunnat förebygga samt undanröja hinder så att eleverna har kunnat
uppnå sina studiemål. Vi har sedan flera år tillbaka intervjuat och kartlagt åk1, detta ser vi har gynnat vårt
förebyggande arbete.
Skolbiblioteket är tillgängligt för elever i behov av studiestöd och stöd i form av läs- och skrivappar med mera.
Eleverna känner även skolbibliotekarien som likabehandlingsansvarig, som tar emot anmälningar om
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Under rådande omständigheter har vi fokuserat och arbetat utifrån det som varit möjligt.

Slutsatser
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Elevhälsoteamet tillsammans med mentorer ska vara än tydligare med att kommunicera med undervisande
lärare kring MUD. Lärarna kommer i framtiden göra MUD en gång/vecka och tillsammans med rektor och
specialpedagog var fjärde vecka. Skolans MUD kommer i framtiden att användas som ett verktyg mellan personal
på skolan och inte mellan elev och personal.
De insatser som görs i årskurs 1, där man scannar kunskapsnivån inom matematik, svenska och engelska,
kommer fortsättningsvis att göras av undervisande lärare i dessa ämnen. Den pedagogiska intervju som görs
kring tidigare skolgång, anpassningar och behov av stöd kommer att ersättas med en kartläggning av
specialpedagoger då vi sett att den kompetensen krävs. Kartläggningar kommer i framtiden även att inkludera
frånvaroorsaker.
Samverkan mellan olika yrkesroller i EHT och tillsammans med mentorerna har fungerat mycket bra. EHT
behöver dock vidareutveckla formen på sin återkoppling till mentorerna så att den sker systematisk och tydligt
för alla inblandade.
EHT har utvecklat och i viss mån förändrat sitt arbetssätt utifrån rekommendationer från Skolinspektionen. EHT
har även försökt att få fler nyanställda att komma på ett kort möte för att träffa alla professioner men slutsatsen
blir att vi inte lyckats fullt ut. Det har därför utvecklats nya plattformar för att nå ny personal som till exempel
“speakers corner” som är till för både personal och elever samt att specialpedagogerna har funnits med på ett
flertal kollegium där de har informerat utifrån anpassningar och stöd på gruppnivå.
EHT:s kompetenshöjning av webbutbildningen hedersrelaterat våld och förtryck har medfört att en process har
satts igång så att lärarna har gått webbutbildningen under våren och samtalat i sina arbetslag utifrån den. EHT
kommer att finnas tillhands under hösten-21 vid behov för samtal om så önskas av lärarna.
Efter utvärdering från lärare av främjande och förebyggande arbete i klassrum samt vad skolan gör generellt
med
detta
har
vi
sett
att
kollegiet
har
blandade
kunskaper.
EHT behöver fortsättningsvis utveckla och stötta lärare i lektionsupplägg med vad som är främjande och vad
som är förebyggande. Detta ser vi också gällande att vi inte höjt studieron detta läsår.
Lärarna har genomfört en webbutbildning i Hedersrelaterat våld och förtryck under vt-21. Efter vi har tagit del
av lärarnas utvärdering av kursen ser vi att inte alla har hunnit med att genomföra den. Vi behöver se till att de
som inte hunnit med detta får tid för att diskutera och genomföra kursen. De som har gått kursen kommer i
framtiden att tillsammans med EHT få diskutera olika situationer som kan uppstå i klassrummet för den
undervisande läraren. Lärarna behöver stöttning för att kunna förstå olika situationer utanför skolan så dem kan
anpassa i undervisningen.

Arbetsplatsförlagt lärande
Organisering av APL
Didaktus Gymnasium har många elever som går på våra praktiska program Vård- och omsorgsprogrammet och
Barn- och fritidsprogrammet. Skolan har under läsår 20/21 avsatt 20% tjänst till två intresserade yrkeslärare på
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vardera programmet i uppgift att arbeta med APL-utveckling och det innefattar också anskaffning av APLplatser. Båda två har haft en och samma dag i veckan för APL-arbete. Detta har underlättat deras samarbete
och skolledningens möjligheter att lägga utvärdering och kompetensutveckling de dagarna.
I slutet av läsåret 20/21 genomgick alla yrkeslärare på Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och
fritidsprogrammet en digital utbildning genom Academedia. Utbildningen gick ut på att introducerad ett nytt
arbetsverktyg Loop me som ska användas för elever, handledare och lärare på APL.
Skolans två samordnare har påbörjat arbetet med att utveckla kvalitetssäkringen av APL-platser. Dock kvarstår
arbetet med att kvalitetssäkra en god och säker arbetsmiljö för eleverna under APL.
Skolans två APL-samordnare har tillsammans med arbetslaget utvärderat APL-perioden och verksamheten. APL
samordnaren på respektive program har utarbetat ett gemensamt underlag för trepartssamtal. Underlaget har
varit till hjälp för arbetslaget för att strukturera givande trepartssamtal. En gemensam mall för trepartssamtal
underlättar för sambedömning av eleverna kunskapsutveckling under APL.
För att öka kvaliteten och kontinuiteten har skolan fortsatt vårt samarbete med Pysslingens förskolor.
Samarbetet mellan skolan och förskolorna har fungerat bra. Bland annat har skolan bjudit in till
handledarutbildningar samt ett samarbete med verksamhetschefen för Pysslingens förskolor inom Academedia.
Skolans APL-samordnare har haft stor nytta av de gemensamma kvalitetsdokument som Academedias
kvalitetssamordnare har tagit fram tillsammans med rektorsgruppen.

Utvärdering av APL
Skolan har tagit stora steg vad gäller att implementera APL i skolans systematiska arbete. Det har varit lyckat att
lägga ut samordningen och kvalitetsarbetet som en integrerad del av tjänsten för yrkeslärare. Det är också av
vikt att de två som har fått uppdraget har ett stort intresse och brinner för att utveckla skolans APL. Den
återkoppling vi fått från verksamheterna har mestadels varit positiva. Vi har mer ordning på alla processer, från
begäran på platser till uppföljning av elever. Positivt är också att APL-veckorna ligger samtidigt för de två
praktiska programmen i skolan. Det ökar möjligheten till APL-besök och samordning av insatser på skolan om
elever av olika orsaker blir av med sin APL-plats eller andra problem uppstår kopplat till APL.
Handledarna ute på APL-platserna tycker att det är bra att de nu har en fast kontaktperson på skolan. APL
samordnaren har varit kontakten mellan alla involverade verksamheter och respektive yrkeslärare.
På grund av hög arbetsbelastning för verksamheterna samt rädsla för smittspridning av Covid 19 har APL
samordnaren på Barn- och fritidsprogrammet haft svårigheter att ordna fram APL platser till alla elever. Detta
ledde till att alla elever inte kunde utföra sin APL .På Barn- och fritidsprogrammet prioriterades elever i åk tre
och åk två. Elever i åk ett samt elever i åk två och 3 som inte hade teoretiska kunskaper fick göra sin APL på
skolan. BF arbetslag hade utformat APL mål som kunde göras både praktiskt och teoretiskt på skolan. Många
elever som gjorde sin APL på skolan uppnådde APL målen.
Alla elever på Vård- och omsorgsprogrammet fick sina platser inom Stockholms läns landsting i tid till de avsatta
APL veckorna. Med undantag av några elever som inte hade teoretiska kunskaper samt underliggande
sjukdomar/riskgrupp. Även dessa elever har uppnått APL mål på skolan
Med detta menar vi att det inte har varit enkelt att ha elever både inne på skolan och ute på APL samtidigt.
Lärarna har både haft lektioner samt utfört trepartssamtal. I och med att många trepartssamtal har gjorts på
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distans /meet har lärarna ändå kunnat bemästra situationen. Vi anser att detta arbetssätt inte är det optimala
för varken lärare eller elever

Slutsatser
Trots rådande omständigheter kring Covid 19 anser vi att handledaren på de olika verksamheter i båda
programmen har tagit emot och bemött våra elever på ett professionellt sätt.
Vi vill fortsätta vara en seriös utbildningsanordnare som har en hög kvalitet på våra yrkesutbildningar och därför
ska vi fortsätta arbetet med lokala APL-samordnare på skolan. Vi kommer att fortsätta och utveckla samarbetet
med Pysslingens förskolor. Så inför läsåret 21/22 kommer några vårdlärare på Didaktus utföra en HLR kurs för
pedagogerna på Pysslingens förskolor.
Vård- och omsorgsprogrammet hade några verksamheter som var intresserade av att starta ett samarbete med
vår skola, liknande det vi har med Pysslingens förskolor. Detta arbete föll på grund sjukskrivningar med
samarbetspartnern. Vi hoppas kunna ta upp detta samarbete under nästa år.
Vi har utvecklat handledarutbildningen i egen regi på skolan under läsåret, på båda programmen. Vi har
genomfört den utifrån Skolverkets digitala upplägg.
Inom Vård- och omsorgsprogrammet har vi bjudit in till programråd vid ett tillfälle under året men vi måste
fortsätta att utveckla vårt deltagande i lokala programråd inom båda programmen. Detta blir återigen en uppgift
för APL-samordnaren inför kommande läsår.
Något som behöver utvecklas inför kommande läsår är att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra alla APL
platser och arbetsmiljön innan eleverna går ut på APL. Det kommer vi att kunna göra med andra rutiner och
checklistor som vi förbereder tillsammans inför APL. Huvudman har tillhandahållit ett självskattnings dokument
som ger oss en tydligare struktur i vårt APL uppdrag.
Skolan har under läsåret 20/21 haft en förstelärare som har arbetat med att kvalitetssäkra skolans APL-arbete.
Detta arbete kommer att utvecklas under nästa läsår, framförallt kommer försteläraren arbeta med att skolan
får till programråd i våra yrkesprogram.
Vi avslutade läsåret med en, av huvudmannen, anordnad workshop i LoopMe. Det blir ett nytt verktyg i vårt APL
arbete inför nästa läsår.

Studie- och yrkesvägledning
Organisering av studie- och yrkesvägledningen
I detta stycke analyseras skolans arbete med studie- och yrkesvägledning. Att göra val inför framtiden är en
ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas.
Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att
stödja eleverna i att göra väl underbyggda val, och där studie- och yrkesvägledaren ska fungera som stöd i den
val- och beslutsprocessen.
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Didaktus gymnasium har en studie- och yrkesvägledare (SYV) som arbetar på skolan måndag till torsdag. Här
följer en beskrivning av hur SYV arbetar med rutiner och metoder för att planera och genomföra studie- och
yrkesvägledning till skolans elever.
Eleverna på Didaktus gymnasium har också mycket varierande bakgrund med olika ålder, hemförhållanden,
livserfarenhet och skolbakgrund. Det ställer höga krav på hur studie- och yrkesvägledningen bedrivs.
I årskurs 1 får eleverna gruppvägledning med information om SYV:s roll som studie- och yrkesvägledare, och vad
som kan erbjudas eleverna under deras utbildning. SYV redogör över vad gymnasiet innebär i form av studieplan,
kurser, examen, olika program etc. Eleverna bjuds in till individuella vägledningssamtal utifrån dennes
individuella behov och förutsättningar. Det är viktigt för SYV att etablera kontakt och förtroende med eleverna
direkt vid skolstart, så att de vet att SYV finns och vad SYV kan erbjuda. Det blir då naturligt för dem att aktivt
söka upp SYV under deras studietid.
Vid skolstart i årskurs 1 arbetar SYV med kartläggning av eleverna på skolans Yrkesintroduktionsprogram för att
upprätta en individuell studieplan, anpassad efter elevens unika förutsättningar och mål med sin utbildning.
Denna studieplan kan komma att förändras under utbildningens tid, och är i en ständig process, utifrån
anpassningar, val och vägledning.
Under årskurs 2 besöker SYV klasserna och informerar och vägleder eleverna inför individuella valet som de gör
inför årskurs 3. Eleverna påminns då också om vad som krävs för ett examensbevis. SYV bjuder in till individuell
vägledning och eleverna välkomnas att boka enskild vägledning utifrån deras individuella frågeställningar om
utbildning- och yrkesval, och vilka förutsättningar som behövs för att kunna välja olika vägar, och nå specifika
mål. Genom bearbetning av olika valalternativ och utveckling av sin valkompetens ges eleverna möjlighet att
finna vägar vidare i sin utbildning.
I årskurs 3 besöker SYV klasserna och informerar och vägleder i grupp om olika val och vägar vidare efter
gymnasiet. Eleverna bjuds in till individuell vägledning. De erbjuds praktisk hjälp med att göra sina ansökningar
till olika utbildningar; högskola, komvux, folkhögskola eller annan utbildning. Eleverna besöker SACO-mässan,
vilket är obligatoriskt, och erbjuds även att besöka Yrkeshögskolemässan.
För det mesta står dörren till SYV öppen för att välkomna eleven att spontant titta in och bara prata, eller boka
ett längre samtal. Det ska kännas enkelt att komma i kontakt med SYV, och SYV ska vara tillgänglig och ett
självklart och välkänt inslag i elevernas skolmiljö.
SYV arbetar i nära samarbete med skolans elevhälsoteam, med mentorer och med APL-samordnare och lärare.
Skolans studie- och yrkesvägledningsarbete ingår i det systematiska kvalitetsarbetet genom elevhälsans arbete,
genom uppföljningar av åtgärder och insatser under året, och genom elevenkäter och resultatkonferenser.
Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen
Vi upplever att studie- och yrkesvägledningen sker kontinuerligt och integrerat i utbildningen under studietiden,
så att eleven ges förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval, samt att eleverna, utifrån sina
unika behov, erbjuds individuellt anpassade vägledningssamtal.
Alla på skolan bidrar till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell
bakgrund. Vi har yrkesutbildningar inom barn- och fritid och vård- och omsorg, områden där könsdominans i
arbetslivet råder. Här har hela skolans personal, och framför allt yrkeslärare, ett viktigt ansvar att visa att
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jämställdhet inom könen inom dessa yrkesområden är en tillgång och som arbetslivet efterfrågar. Yrkeslärare
fungerar ofta som förebilder för eleverna i sina yrkesroller, och de har en viktig del i hur elevernas syn på sin roll
i ett framtida arbetsliv kan uppfattas och utifrån det också kan komma att påverka deras yrkesval.
Även den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen på de yrkesförberedande programmen är en viktig del i
studie- och yrkesvägledningen, där eleven får möjlighet till utvecklad självkännedom som handlar om att
utveckla kunskaper om sig själv och att få insikter om sina starka sidor och sidor som kan utvecklas, vilket är en
viktig del i elevens val- och väljandeprocess. Skolan fungerar här som individuellt stöd vid såväl det
arbetsplatsförlagda lärandet som vid övergången till arbetsliv och sysselsättning.
Hela skolan arbetar även utifrån ett kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att kompensera för elevers olika
förutsättningar så att alla elever får samma möjligheter, vilket vi upplever att pedagoger och övrig skolpersonal
möjliggör genom sin undervisning, specialpedagogiska insatser, särskilda stödåtgärder, samt olika
behovsanpassningar.
Vi kan se att eleverna ges ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för
att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Skolan
har en bred repertoar av insatser och aktiviteter för att tillgodose elevers olika behov av studie- och
yrkesvägledning. Vår uppfattning är att dessa olika insatser och aktiviteter synliggörs för eleven och
kompletteras med personlig vägledning, så att de bildar en helhet som kontinuerligt stödjer elevens studie- och
yrkesvalsprocess under hela utbildningstiden.
Slutsatser
Vi behöver arbeta med studie- och yrkesvägledning på ett individanpassat, systematiskt och långsiktigt sätt. På
så vis kan eleverna utveckla de insikter, kunskaper och förmågor som behövs för att ta ställning till, och kunna
fatta beslut om sin framtid.
Vi behöver fortsätta att utveckla den individuella studieplaneringen för våra IMY-elever, eftersom dessa elevers
förutsättningar kan se väldigt olika ut och varierar. Att i samråd med eleven individuellt planera dennes
studieplan gör att eleven i högre grad känner sig delaktig i sin utbildning och därmed tar ökat ansvar över sin
situation och äger sin egen valprocess.
Vad vi har provat som varit nytt under läsåret: Vi har fortsatt utvecklingen av att i högre grad finnas tillgänglig
för eleverna där och när det passar dem, och nytt i år har därför varit att SYV haft vägledning och information i
entréhallen för Åk3 inför fortsatta vägar vidare efter gymnasiet. Det har varit möjligt eftersom skolan under
perioder bara haft elever från en årskurs inne på skolan. Vi har även fortsatt med att vid bestämt tillfälle haft ett
SYV-bord uppställt i skolans entréhall - ”Fråga SYV”, en insats som ska syfta till att elever lättare och mer
spontant ska kunna komma med frågor och funderingar till SYV, vilket i sin tur kan leda till mer ingående möten
och samtal. Den här SYV-insatsen är något vi sen tidigare bedömt som positivt och därför planerar att fortsätta
med.
Samarbetet mellan SYV och mentorer har fortsatt att öka. Mentorernas roll och deras elevinflytande är viktig,
också ur ett studie- och yrkesvägledningsperspektiv. Mentorer och SYV arbetar i nära samarbete kring elevernas
studiesituation och studieplan. Det här är ett samarbete som passar skolans elever bra och som vi ser som viktig
och nödvändig och därför prioriterar och fortsätter med.
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Vi har nu avslutat termin tre där hel eller delvis undervisning har skett på distans, och så även skolans studieoch yrkesvägledning som har fått anpassas efter rådande omständigheter. Vägledningen har fortsatt att i mer
utökad grad ske genom telefonsamtal, mail och framför allt via digitala Meet-möten, speciellt under perioder
med distans, men även utöver det, eftersom behovet av tillgänglighet och att kunna nå SYV när det passar
eleverna ökat, som ett led i utvecklingen av den digitala omställningen. SYV-information har kunnat göras mer
tillgänglig genom ett digitalt Classroom, vilket har varit en framgång, där fler elever än tidigare har tagit del och
fått SYV-relaterad information på ett lättillgängligt sätt. Det här är inslag som även i fortsättningen kommer att
användas parallellt med det traditionella SYV-arbetet, eftersom det leder till ökad tillgänglighet och variation,
och dessutom kan dessa anpassningar även passa vissa elever bra.
Vi har också sett att SYV skall rikta del av information och vägledning mot pojkar, se ovan under betyg och
bedömning.

5. Sammanfattning och fokus framöver

Närvaro kommer fortsättningsvis vara fokus framöver, likt alla skolor inom det Praktiska Gymnasieområdet.
Arbetet med Närvarolyftet fortsätter att genomsyra hela verksamhetens arbete. Vi vill arbeta proaktivt för att
främja närvaro och förebygga frånvaro på skolan. Likt detta år kommer vi veckovis kartlägga och undersöka
närvaro kommande läsår. Skolans arbete med att skapa samsyn och fortsätta de rutiner vi har för att hålla koll
på närvaron. Skolans ledning kommer arbetsleda med tydlighet och följa upp tillsammans med personalen för
att tillsammans arbeta för att öka skolans närvaro.
Skolans mentorer har, utöver all personal, en viktig roll i det dagliga arbetet med att följa upp elevernas frånvaro.
Genom kontinuerligt följa klassen och individens frånvaro kan mentorn, i samverkan med EHT, lärare och
ledning, arbeta mer strukturerat med uppföljning nästa år. Genomgång av klassernas närvaro ska ha ökad
struktur och ännu mer samverkan med rektor och biträdande rektor för ett mer förebyggande arbete med tidiga
insatser. Rollen kommer utöver närvaro också fokusera ännu mer på att coacha och stötta elever med uppgifter
på individnivå, detta genom bland annat schemalagt studiestöd. Insatsen är tänkt att bidra som en del i arbetet
med att öka måluppfyllnaden.
Öka skolans måluppfyllnad är också ett område som alltid måste vara i fokus. Vi skall utveckla ett lyckat försök
med att ge elever basgrupper och fasta platser. Detta har vi sett har inverkan på studiero, som i sin tur påverkar
måluppfyllnad. Vi skall också sätta MUD i en mer systematisk kontext än tidigare. Det kommer att påverka ökat
stöd till elever med extra behov, samt öka måluppfyllnad. Elevhälsan, vilken vi utökar nästa läsår 21/22, kommer
att genomföra kartläggningar på alla nya åk 1, för att höja kvaliteten kring elevens helhetsbild. Skolans
speciallärare kommer också skyndsamt att auskultera i nya åk1 för att få en bild på hur dem fungerar i grupp.
Framöver kommer ett fortsatt arbete ske med att vidareutveckla främjande och förebyggande arbete på skolan.
Därför kommer Rektor och pedagogiska ledningsgruppen att leda utvecklingsarbetet med “lektionsdesign”
utifrån en bok av Helena Wallberg. Någon som vi tror kan öka skolans arbete med särskilt stöd och
måluppfyllnad, är skolans pluggstuga. Pluggstugan kommer framöver bestå av speciallärare samt mentorer.
Mentorer kommer att vara schemalagda i pluggstugan där dem kommer att coacha sina elever mot kursmål.
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Även specialläraren kommer att vara schemalagd där och kommer främst att stötta eleverna i svenska, engelska
och matematik men även handleda i övriga kurser. Specialläraren kommer även att handleda lärarna utifrån
behov som uppstår i det löpande vardagsarbetet med elever.
Kort sammanfattat så kommer skolans aktiviteter nästa läsår 21/22 att syfta till att öka närvaro och att vi blir
bättre på att anpassa för eleven i klassrummet. Detta kommer att leda till ökad närvaro, ökad måluppfyllelse
och ökad studiero.
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6. Grundfakta
Om Didaktus
Huvudman för Didaktus Jakobsberg är Didaktus Skolor AB, som är en del av AcadeMedia.
Didaktus Jakobsberg bedriver gymnasieutbildningar inom Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och
omsorgsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och skolan har två IM
program, IMV och IMY.
Didaktus Skolor AB hade läsåret 2020/2021 två skolor i Sverige. Under läsåret 2020/2021 var det drygt 965
elever som studerade på våra skolor.
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella
programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.

Om Didaktus Jakobsberg
Elever per program och årskurs
Nationellt program

Inriktning

År 1

År 2

År 3

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete

19

31

30

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

18

24

19

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskap

28

18

22

17

28

28

Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram

Inriktning

År 1

År 2

År 3

IMRBF

Barn och Fritidsprogrammet

0

0

6

IMVBF

Barn och Fritidsprogrammet

13

4

0

IMYBF

Barn och Fritidsprogrammet

13

5

15

IMRVO

Vård och Omsorgsprogrammet

0

0

8

IMVVO

Vård och Omsorgsprogrammet

14

3

0

IMYVO

Vård och Omsorgsprogrammet

15

9

12
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Socioekonomisk bakgrund*
Läsår

Andel flickor

Andel högutbildade föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020

58%

26%

88%

2020/2021

60%

23%

88%

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

Personal/Organisation och arbetsformer
Skolan leds av rektor och två biträdande på deltid, rektorsgruppen. I skolans personalgrupp återfinns lärare,
föreskrivna funktioner inom elevhälsa samt skolledning och administration. Personalen är organiserad i ämneslag
och leds av programansvariga. Skolan har också sedan fyra år tillbaka arbetat med heltidsmentorer. Den gruppen
leds närmast av en huvudmentor. Skolans elevhälsoteam jobbar tillsammans med skolledning, ämneslag och
eleverna för att främja elevernas hälsa och utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan består av
specialpedagoger, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare.

Skolans bibliotekarie har även sin

lagtillhörighet i elevhälsoteamet. Bibliotekariens arbete är, förutom att ingå i elevhälsoteamet, att utföra
traditionella sysslor kopplade till yrket, samt även inriktat på att stärka studieförutsättningar och ge stöd till
eleverna. Bibliotekarien som i grunden är lärare i svenska/engelska har också handledning i dessa ämnen när
eleverna förlägger sina studier till biblioteket. Elevhälsoteamet har lagmöten varje vecka och arbetar
hälsoförebyggande och uppsökande gentemot elever samt stöttar och styr arbetslagens pedagogiska arbete med
elever i behov av anpassningar och stöd. Laget ansvarar även för att fortbilda och informera personalen gällande
exempelvis funktionshinder och strategier för att möta och ge elever stöd utifrån rådande behov. För
skolhälsovården finns även tillgång till skolläkare och skolpsykolog via extern vårdgivare. De olika kompetenserna
arbetar dels tillsammans som ett lag, dels inom sina respektive funktioner och kompetenser. Från läsårsstart har
skolan en kombinerad tjänst som vi kallar skolvärd/vikariesamordnare. Uppdraget för skolvärden är att främja
god arbetsro i skolans alla lokaler. Uppdraget vikariesamordnare är att på ett strukturerat sätt tillsätta vikarier
vid sjukdom. Skolan har för första året organiserat förstelärare i en grupp som vi kalla den Pedagogiska
ledningsgruppen. Gruppen har fått uppdrag att utifrån skolans arbetsplan leda det kollegiala utvecklingsarbetet.
Pedagogiska ledningsgruppen leds av en utvald förstelärare, som vid tillfällen också bjuds in till rektorsgruppen.
Detta läsår har alla yrkeslärare, utom en, behörighet i sina ämnen och kurser. Den yrkeslärare som saknar
behörighet, har genomfört PiL, organiserad kompetenshöjning i pedagogik. Huvudmannen har genomfört den.
Alla utom två av skolans GG lärare är behöriga och har legitimation.
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Bilagor
Bilaga 1: Resultatsammanställningar
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Underlag för utvärdering 2020/2021
Didaktus Jakobsberg

Andel elever med examen
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.
Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för
examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst
2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

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). Observera att betygspoängen för elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett
”mörkertal” som inte syns i statistiken.

*I de fall resultat i SIRIS saknas anges huvudmannens prel. resultat för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

*I de fall resultat i SIRIS saknas anges huvudmannens prel. resultat för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Avgångselever - behörighet till högskola (yrkesprogram)

*I de fall resultat i SIRIS saknas anges huvudmannens prel. resultat för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Betygsfördelning
Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer skolan/huvudmannen upp hur
betygen är fördelade och kan därav dra slutsatser kring;
•

övergripande måluppfyllelse utifrån andelen minst godkända betyg (A-E) och andelen icke godkända betyg (F)

•

hur väl skolan/huvudmannen lyckas med att få eleverna att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål
(andelen högre betyg C-A)

•

eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program

•

eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor

•

huruvida skolan/huvudmannen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra att icke godkända elever når de
kunskapskrav som minst ska nås (omläsning av kurser, anordnande av prövningar, lovskola etc.)

*I de fall resultat i SIRIS saknas anges huvudmannens prel. resultat för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

*I de fall resultat i SIRIS saknas anges huvudmannens prel. resultat för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Betygsfördelning - Introduktionsprogram

Betygsfördelning - Introduktionsprogram

Betygsfördelning - Introduktionsprogram

Betygsfördelning - Introduktionsprogram

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning
Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen
(oktober) i en verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.
Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%).
Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beskriva olika händelser/situationer.
Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det
målinriktade arbetet mot kränkande behandling.

Elev/kundundersökning
Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.
Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10.

Undervisningsutvärdering
Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam
undervisningsutvärdering och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i
läroplanen ("Läraren ska" [...]). Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras
upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10.
Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på
skolan, samt diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Elev/kundundersökning (Undervisning)
Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet
(huvudman) också har möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.
Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10.

Undervisningsutvärdering

Attraktivitet

