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1. Ledare - Rektor har ordet
Läsåret 2020/2021
Under läsåret 2020/2021 var Covid-19-pandemin inte längre en “överraskning” utan en del av vår, och alla
andra skolors, vardag. Allt arbete under läsåret har skett i pandemins skugga, vilket har inneburit att såväl
elever som personal varit tvungna att hela tiden förhålla sig till de särskilda omständigheter detta inneburit.
Undervisningen har bedrivits helt eller delvis som fjärrundervisning, vi har fått anpassa organisationen
kontinuerligt i takt med hur smittläget och samhällets riktlinjer har förändrats. Detta har inneburit att målet att
vara mer långsiktiga och att ha kontinuitet i alla processer har varit en stor utmaning för alla.
Under läsåret har det blivit tydligt att fjärrundervisningen påverkar många elever negativt. Det svårt att få den
struktur och rutin eleverna behöver när ansvaret för detta i mångt och mycket hamnat på eleverna själva. När
familjer drabbas av sjukdom eller andra utmaningar relaterat till pandemin påverkar det våra elevers möjlighet
att koncentrera sig på studierna. För att så långt som möjligt möta elevernas behov har skolan hela tiden varit
öppen för elever som behöver få komma till skolan och följa undervisningen därifrån. Skolans
Utvecklingsgrupp har tagit fram en gemensam lektionsstruktur för att ge lärarna stöd i hur fjärrundervisningen
kan göras mer lättillgänglig och tydlig för eleverna. I dokumentet finns även stöd för läraren när denne ska
växla mellan fjärr- och närundervisning.
För elever i årskurs 3 genomfördes under våren projektet “Klara Examen!” som innebar att eleverna fick extra
mentorskap, stöd i planering samt möjligheter att få studiestöd utanför ordinarie skoltid. Vårterminen för
årskurs 1 och 2 är förlängd till augusti och skolan bedriver sommarskola under i stort sett hela sommarlovet.
Att analysera skolans resultat under dessa extraordinära omständigheter är en utmaning. Våra
utvecklingsprocesser och den ordinarie verksamheten har pågått parallellt med de insatser som gjorts specifikt
för att möta behoven som uppstått i pandemins spår. På flera plan har skolans systematiska kvalitetsarbete
stärkts och förbättrats; vi har numera tydliga strukturer för att löpande följa upp skolans resultat. Att spåra
orsaker och göra nödvändiga justeringar av planerade insatser har dock varit extra komplext detta läsår.
Vi är inte ensamma om dessa erfarenheter. Skolor i hela landet och runt om i världen står inför fortsatta
utmaningar att analysera vad som är vad för att kunna utveckla sina verksamheter så att elevernas lärande går
framåt!
/Jennie Rosengren, rektor
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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.

Aktiv resursfördelning
-

Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av
resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är:
●
●
●

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

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

Rektor

Ledningsgrupp

Utvecklingsgrupp
Ämnesgrupper
Elevråd

Fokusgrupper
Hälsoråd

Rektor och Ledningsgrupp
Följer upp verksamheten genom processmöten månadsvis. Rektor leder arbetet med analysseminarier fyra
gånger per läsår.
Utvecklingsgrupp
I skolans Utvecklingsgrupp ingår, skolledning, förstelärare samt representant från EHT. I Utvecklingsgruppen
förbereds och efterarbetas skolans fyra analysseminarier. Utvecklingsgruppen följer upp och utvärderar
skolans arbetsplan utifrån de resultat som finns. Utöver resultaten från huvudmannens gemensamma
uppföljningar analyseras och utvärderas elevernas studieresultat (MUD/Betygsprognoser), elevnärvaro samt
andra uppföljningar som genomförts av förstelärare, EHT eller skolledning. I Utvecklingsgruppen lyfts även de
utvärderingar och analyser som gjorts i ämnesgrupper och/eller fokusgrupper.
Ämnesgrupper
Basen för att utveckla undervisningen på skolan är lärarnas undervisningsgrupper. Dessa leds av förstelärare.
Fokusgrupper
Under läsåret 2020/2021 har vi prövat en modell med fokusgrupper. Dessa har letts av förstelärare och rört
områden där utveckling behöver ske på flera områden än i undervisningen: Normer och värden, Tillgängliga
lärmiljöer samt Hälsofrämjande arbete.
Elevråd
Arbetet med att stötta Elevrådet är pågående och en utvecklingsprocess i sig. Målet är att Elevrådet ska delta i
delar av skolans analysseminarier. Ett första steg är att Elevrådet fått i uppdrag att utse några elever som ska
5

träffa rektor för att tillsammans ta fram en plan för hur Elevrådet ska involveras i det systematiska
kvalitetsarbetet. Varje klass har mentorstid en gång i veckan och på sikt ser vi att eleverna ska lära sig att hålla
klassråd en gång varje månad.
Under läsåret 2020/2021, när Elevrådet fortfarande behöver mycket stöttning, har återkoppling och diskussion
om skolans resultat skett på mentorstid och eller i undervisningen. Till exempel följdes Elevenkäten upp
genom att varje lärare hade en diskussionsfråga om enkätresultatet med någon klass (på detta sätt fick varje
klass diskutera flera frågor, men med olika lärare.)

Hälsoråd
Hälsoråden är elevföreningar som drivs med syftet att eleverna själva ska planera och genomföra aktiviteter
som främjar hälsa och lärande. Under läsåret 2020/2021 har två hälsoråd startats på skolan. Det långsiktiga
målet är att varje klassråd också ska utgöra ett hälsoråd.

6

3. Resultatredovisning (resultatkvalitet)
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i
läroplanen och varje programs examensmål.

Kunskaper
Avgångselever
Andel elever med Examen, per program

Kommentar
Totalt sett har andelen elever med examen sjunkit de senaste två åren (51% 2021 jämfört med 55% 2020.) På
SABET var andelen med examen 47% 2021 (50% 2020), på EKEKO 27% (77% 2020) och på VOVVAR 40% (43%
2020.) Vi ser att fjärrundervisningen påverkade elevernas närvaro negativt såväl VT 2020 som VT 2021.
Ytterligare en förklaring till de vikande siffrorna är att det tidigare (fram till HT 2018) fanns ett större
mörkertal, dvs elever som fått reducerade program. Skolan gjorde under vårterminen flera insatser för att
stötta eleverna i årskurs 3, bland annat genom utökat mentorskap och studiestöd efter skoltid. För
programmen BFPED (54% 2020, 61% 2021) och NANAT (54% 2020, 80% 2021) ser vi en omvänd tendens; där
har andelen med examen ökat jämfört med föregående läsår.
Andel elever med Examen, Pojkar/Flickor

Kommentar
Andelen pojkar som klarar examen har minskat med 50% jämfört med föregående läsår. Störst andel pojkar
gick på EKEKO (33% av alla pojkar) och det är också det program som hade lägst andel med examen totalt.
(Endast en av eleverna på EKEKO var flicka.) Många i EKEKO som inte nådde examen fick ej godkänt i
gymnasiearbetet.
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Genomsnittlig betygspoäng, Per program

Kommentar
Vad gäller elevernas genomsnittliga betygspoäng (GBP) ser vi en sänkning på totalen till 10,8 jämfört med 11,3
lå 2019/2020. På BF är det en marginell sänkning där vi går från 11,4 till 11,3. På EK en sänkning från 11,7 till
10,1 och på VO ser vi även där en negativ utveckling jämfört med föregående läsår - från 11,1 till 9,7. Dock ser
vi en positiv utveckling på NA med en ökning från 11,7 till 12,3 samt även på SA där årets GBP är 10,9 jämfört
med 10,4.

Genomsnittlig betygspoäng, Pojkar/Flickor

Kommentar
Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna har sjunkit på totalen, från 11,3 till 10,8. GBP är lå
20/21 lägre för pojkar (9,5) än för flickor (11,7). Här ser vi alltså en skillnad från i fjol då flickors och pojkars
GBP då det var en marginell skillnad mellan könen och då pojkar låg något högre än flickor, 11,6 jämfört med
flickornas GBP 11,1.

Behörighet till högskola, yrkesprogram
Andelen elever som läst yrkesprogram och nått behörighet för att söka till högskolan är högre på
BFPED(53,6%) än VOVAR 15%). En trolig förklaring är att det är fler elever på VOVAR som började sin
utbildning på ett introduktionsprogram än på BFPED där en majoritet gått det nationella programmet från
start.
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Samtliga elever

Sett till betygsfördelningen har vi en del att arbeta med när det gäller undervisningen. Bland avgångseleverna
på skolans nationella program var 32% av betygen F, vilket är en förbättring jämfört med läsåret 2019/2020
(34% F.) I årskurs 1 och 2 var prognosen i juni att c:a 40% riskerade F; detta förbättrades något under
sommarskolan då skolans resultat totalt (alla årskurser) blev 32% F. Detta är en förbättring jämfört med
föregående läsår då skolan hade totalt 34% F.
Betygsfördelning Flickor/Pojkar

Sett till andelen F har resultaten förbättrats sen föregående läsår för både pojkar och flickor. Bland flickorna
har andelen F sjunkit från 31% till 29% och bland pojkarna från 38% till 35%. Det finns dock fortfarande en
tendens att flickor som grupp har bättre resultat än pojkar.
Nationella prov genomfördes på grund av rådande omständighet inte under läsåret 20/21 och komparation
mellan skolans betyg och nationella provresultat saknas därför i årets rapport.
Elever på introduktionsprogram

När det gäller betygsresultaten hade elever på IMY lägre andel F (30%) än skolan totalt. Jämfört med
föregående läsår är det en förbättring med 7 procentenheter. För IMV-eleverna motsvarande siffra 40% F,
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även här är resultatet en förbättring jämfört med läsåret innan (46% F.) På IMR, åk 3, sjönk andelen F avsevärt
från 36% 2019/2020 till 16% 2020/2021. Värt att notera är att när det gäller betyg högre än E är det en större
andel av eleverna på något av IM-programmen som når betyget C eller högre jämfört med skolan totalt. (Hela
skolan: 20% C-A, IMR 36% C-A, IMY 35% C-A, IMV 30% C-A.)
Normer och värden
Betygsfördelning pojkar/flickor

Samma tendens som syns för skolan totalt är att flickor har bättre resultat än pojkar, undantaget IMR (åk 3)
där resultatet är det omvända. För IMVEK och IMVNA bör noteras att antalet elever totalt är såpass litet att en
enstaka elev påverkar resultaten så mycket att det är vanskligt att dra några slutsatser utifrån dess siffror.
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
LoV-kartläggning, samtliga frågor
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Kommentar
Elevernas upplevelser av skolans arbete med normer och värden har förbättrats på alla punkter utom en
jämfört med föregående läsår. Eleverna upplever detta läsår i något mindre utsträckning än förra året att de
fått vara med och påverka skolans ordningsregler (63% HT2019, 59% HT2020.) Detta kan sannolikt bero på att
utöver de generella ordningsreglerna - som eleverna är med och konkretisera - har lärarna definierat särskilda
trygghetsregler för olika ämnen. De senare var eleverna inte med att ta fram.
Föregående läsår kunde vi se att flickor kände sig mindre trygga än pojkar. Denna skillnad har reducerats något
under läsåret 2020/2021.
Elevenkäten, per program

Kommentar
En tendens vi sett även tidigare läsår är att andelen elever som känner svarar att de känner sig trygga på
skolan sjunker mellan kartläggningen (som görs i mitten av höstterminen) och Elevenkäten som genomförs i
januari. Vi har tagit upp frågan i samtal med elever om vad detta kan bero på. En del förslag på förklaring från
eleverna är att det ofta är fler enkäter samtidigt i januari varför man kanske inte “orkar” svara lika noggrant.”
Man skulle kunna tänka sig att det har skett fler fall av kränkningar mellan de båda enkäterna, dock visar
skolans interna statistik över incidenter under HT 2020 att så inte är fallet.
Elevenkäten, Pojkar/Flickor

Kommentar
I Elevenkäten ser vi den tendens vi såg föregående läsår, dvs att fler flickor än pojkar upplever brister när det
gäller trygghet och studiero. Fokusgruppen Normer och värden i undervisningen har under läsåret särskilt
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fokuserat denna fråga och även om det fortsatt finns en diskrepans mellan flickor och pojkar kan vi se att
andelen flickor som känner sig trygga har ökat sedan föregående läsår.

4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)
Undervisning – kunskaper och värden
Organisering av undervisningen
Under de speciella omständigheter som rått i och med pandemin har vi behövt skapa en organisation där
undervisningen kan bedrivas som antingen fjärr- eller närundervisning. Lärare har även behövt planera för att
växla mellan dessa former. Andelen fjärrundervisning har styrts av de nationella riktlinjerna och har därför
varierat under läsåret. Under större delen av höstterminen hade samtliga elever fjärrundervisning en dag per
vecka. I samband med “andra vågen” av smittspridningen av Covid-19 övergick vi till att de olika årskurserna
växlade veckovis. Från och med vecka 15 hade årskurs 3 endast närundervisning medan åk 1 respektive åk 2
hade varannan vecka fjärr- och varannan närundervisning.
Inför läsåret infördes tre (3) gemensamma områden för alla lärare att förhålla sig till vid planering av
undervisningen. Dessa planerades i ämnesgrupper i augusti 2020 (för punkt 1 gjordes en revidering i januari
2021.)
Område 1 - Gemensam struktur för större examinationsuppgifter
Då samtal med elever och utvärderingar som gjordes av mentorerna VT 2020 visade att eleverna upplevde att
de ofta hade många prov vissa veckor och att samordningen mellan lärare inte var tillfredsställande beslutade
rektor att varje klass får ha maximalt tre (3) större examinationer per vecka. Skolledningen gjorde ett
gemensamt “provschema” för en termin i taget där varje ämnesgrupp tilldelades ett visst antal
examinationstillfällen per klass. Ämnesgrupperna fördelade sedan dessa sinsemellan.
Ämnesgrupperna fick i uppdrag att, under ledning av förstelärare, ta fram en definition av “större
examination” inom respektive ämne och förankra dessa med skolledning och elever.
Rektor och biträdande rektor har under läsåret följt upp att “provschemat” följts, att lärare även fört in alla
examinationer i Schoolsoft och, vid behov, styrt om om lärare lagt examinationer utanför “provschemat”.
Vid höstterminens slut gjordes en utvärdering och efter den genomfördes en förändring inför vårterminen:
Under höstterminen fanns ett slutdatum för när examinationerna skulle vara beslutade, efter det låstes
“provschemat”. Under vårterminen fick lärarna, efter önskemål om det, möjlighet att, via försteläraren, göra
justeringar under terminens gång. Den senare varianten medförde dock att “provschemat” inte hölls lika
tydligt, varför vi måste se över modellen inför nästa läsår.
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Område 2 - Kursintroduktioner
Under vårterminen 2020 tog skolans ledningsgrupp fram en skolgemensam mall för vad en kursintroduktion
ska innehålla. Utifrån de generella ramarna nedan planerade ämnesgrupperna för hur de första lektionerna i
en kurs ska se ut genom att ange “Vad”, “Hur” och “När” man ska göra olika aktiviteter.
Generella ramar
●
●
●
●
●

Genomgång av Ämnets syfte och kursplan
Exempel på vanliga metoder/arbetssätt
Exempel på examinationsformer
Genomgång av Classroom/Schoolsoft för aktuell kurs
Om lärare och elever är nya för varandra ska lära-känna-varandra-övningar ingå i introduktionen

Område 3 - Trygghetsregler i ämnet
Skolans övergripande ordningsregler är: Var rädd om dig själv, Var rädd om varandra samt Var rädd om skolan.
I början av höstterminen arbetar eleverna klassvis med att diskutera och konkretisera vad detta innebär
tillsammans med sina mentorer enligt en modell som tagits fram av rektor i samråd med skolans
trygghetsgrupp.
Varje ämnesgrupp har utöver detta tagit fram det vi kallar “Trygghetsregler i ämnet”. Utifrån de övergripande
ordningsreglerna finns definierat vad som gäller specifikt i klassrummet för olika ämnen. De kan exempelvis
vara “I matematik arbetar vi mycket med att räkna utan dator. Att vara rädd om dig själv betyder att alltid ta
med papper och penna”, “I samhällskunskapen har vi ofta diskussioner. Att vara rädd om andra betyder att du
inte ska avbryta och lyssna när någon annan pratar” och liknande formuleringar.
Gemensam lektionsstruktur
Inför vårterminen 2021 tog Utvecklingsgruppen fram en gemensam lektionsstruktur. Arbetet med att
implementera denna kommer att fortgå även nästa läsår.
Stöd till elever
Skolan erbjuder studiestöd till eleverna genom det vi kallar Studierummet. Under läsåret var ett viktigt
uppdrag att stötta elever som behövde komma in till skolan även i perioder när klassen hade fjärrundervisning.
Genom Studierummet organiserades lov-skolor under höst-, sport- och påsklov. I utvecklingsgruppen lyfter
behov av att undervisande lärare och personalen i Studierummet behöver hitta ännu bättre former för
samarbete.
Förändrat mentorskap
Inför läsåret 2020/2021 förändrades organisationen för mentorskap på skolan. Istället för heltidsmentorer har
varje klass nu en undervisande lärare samt någon ur Elevhälsan som mentorer. Ett tydligt stödmaterial har för
mentorerna har tagits fram och innehållet på mentorstiderna är mer styrt. Ett viktigt insats är att alla elever
ska arbeta med sin individuella veckoplanering på mentorstid.
Normer och värden i undervisningen
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Under läsåret har en fokusgrupp arbetat med Normer och värden i undervisningen under ledning av en
förstelärare. Arbetet är en fortsättning från föregående läsår. Gruppen har arbetat med att ta fram metoder
för att arbeta med läroplansmålen kring normer och värden i klassrummet. Försteläraren har även,
tillsammans med vaktmästare/trygghetsvärd stöttat Elevrådet genom utbildningar och stöd för Elevrådet att få
bra möten.
Uppföljning av undervisningen
Rektor och biträdande rektor följer upp lärarnas arbete genom lektionsobservationer och reflekterande
samtal. De reflekterande samtalen var planerade till två gånger per termin under läsåret 2020/2021. I
Utvecklingsgruppen har förstelärarnas arbete följts upp och diskuterats. Under läsåret 2020/2021 hade vi stort
fokus på att tolka och analysera resultaten från den proaktiva elevuppföljningen (MUD) kopplat till
elevenkäten och undervisningsutvärderingarna. Genom att analysera resultaten av MUD har rektor och
huvudman genomfört vissa förändringar vad gäller resursfördelningen på skolan. Förstelärarna har använt
dessa underlag för att diskutera och pröva nya arbetssätt och metoder med respektive ämnesgrupp.
Utvärdering av undervisningen
Under läsåret fördes diskussioner i ämneslagen samt utvecklingsgrupperna utifrån prognoserna i de proaktiva
elevuppföljningarna. Diskussionerna resulterade i arbetet med en Anti-F-plan där lärarna såg över
arbetssätt/metoder för att, så långt det var möjligt, minimera antalet elever som fick F i någon kurs. Något
eleverna tagit upp i Undervisningsutvärderingarna var att de vill ha tätare återkoppling på hur det går i kursen;
därför arbetade ämnesgrupperna med att på olika sätt bli bättre på att återkoppla.
En intressant aspekt när man utvärderar undervisningen är att elever, trots relativt många F, är nöjda med sina
lärare. Framför allt är de mycket nöjda med den hjälp lärare ger (74% angav att de höll med om påståendet
“Läraren ger mig bra hjälp i arbetet när jag behöver det.” En diskussion har förts i ämneslag och
utvecklingsgrupp om vad denna diskrepans beror på. Eleverna är överlag även nöjda med det inflytande de får
över undervisningen (64%) och lärarnas förmåga att skapa studiero (67%.)
Skolan genomförde under läsåret 2018/2019 en kartläggning av hur tillgänglig lärmiljön är med hjälp av SPSMs
värderingsverktyg. Utifrån den handlingsplan som togs fram då har vi arbetat vidare med tillgänglighet samt
ledning och stimulans. Under läsåret 2020/2021 följde skolans stödlärare i svenska/svenska som andraspråk
upp arbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt både genom utbildning för de lärare som inte gått
Det globala klassrummet samt handledning till lärare/ämneslag.
Till viss del är det svårare än under ett “normalt” läsår att utvärdera undervisningens kvalitet med tanke på att
undervisningen under lå 2020/2020 i varierande omfattning bedrevs som fjärrundervisning. TIll exempel blir
arbetet med studiero någon helt annat när lektionerna sker digitalt än när de genomförs i ett klassrum.
Tidigare har ett problem varit att sena elever/elever som lämnar klassrummet varit ett störningsmoment för
andra elever. I den digitala miljön påverkar ett sådant beteende inte klasskamraterna på samma sätt.
Elevrådet skrev i december ett öppet brev till skolledningen där man tog upp att kvaliteten på
fjärrundervisningen varierade. Elevrådet efterlyste tydligare riktlinjer och att lärare skulle agera mer lika. Det
öppna brevet kom i samma period som utvecklingsgruppen tagit fram skolans gemensamma lektionsstruktur
där riktlinjer för fjärrundervisningen var i fokus (i denna period var den nationella rekommendationen att
elever och personal skulle arbeta hemifrån.) I samtal med elever och rektor under vårterminen framkom att
lärarna i varierande grad börjat tillämpa de nya riktlinjerna, och att eleverna upplevde lektionerna som bättre i
de fall där riktlinjerna följdes.
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Rektor och biträdande rektor har följt upp undervisningen genom regelbundna reflekterande samtal samt
lektionsobservationerna. Av samtalen kan skolledningen se att lärarna är förankrade i aktuell forskning och att
de vågar pröva och ompröva sina metoder och arbetssätt i klassrummen. Lektionsobservationerna hade
särskilt fokus på hur lärare inleder lektioner. I första hand gjordes dessa observationer i närundervisning och
inte i den digitala miljön. En majoritet av lärarna hade väl genomtänkta inledningar och gjorde, på olika sätt,
det tydligt för eleverna vad som ska ske under en lektion och vad som förväntas av dem. Ett
förbättringsområde som noterades var att det ibland fanns en tendens att vänta in elever som kom sent, vilket
kunde leda till viss oro samt att elever som var i tid inte kunde komma igång med sin lektion. Samtliga lärare
som observerades fick både skriftlig och muntlig återkoppling från rektor/biträdande rektor. Den generella
bilden diskuteras i utvecklingsgruppen för att hitta områden för ämneslagen att arbeta vidare med.
För samtliga nationella program finns förstelärare med särskilt uppdrag att utveckla undervisningen så att den
planeras och genomförs utifrån programmets examensmål. På de studieförberedande programmen har en
insats varit att tidigt börjat träna eleverna i vetenskapligt skrivande och källvärdering, på Vård- och
omsorgsprogrammet lades mycket fokus på att bygga upp ett fungerande metodrum och på barn- och
fritidsprogrammet arbetade lärarna fram en ny modell för genomförandet av examensarbetet. Som ett
resultat av de diskussioner som fördes i utvecklingsgruppen införs lå 2021/2022 en programvecka på hösten
och en på våren. Under dessa veckor ska lärarna i alla kurser särskilt fokusera examensmålen och på olika sätt
arbeta med att eleverna ska känna att det är tydligt vilket program de läser.
Att fokusera på examensmålen och därigenom samplanera både inom och mellan ämnen har gett positiva
effekter även för elever som läser på något av introduktionsprogrammen. Då de flesta lärare undervisar både
på det nationella programmet och motsvarande introduktionsprogram (IM) medför detta att syfte och mål
med utbildningen blir tydligare även för elever på IM.
Alla elever i årskurs 1 genomgick ett särskilt program kring likabehandling och värdegrund om 6 lektioner som
skolans Trygghetsgrupp höll i. Utöver det arbetade en fokusgrupp, under ledning av förstelärare, med att ta
fram metoder för att arbeta med normer och värden i undervisningen. En del av arbetet blev svårare att
genomföra på grund av riktlinjerna om fjärrundervisning.
Slutsatser
Eleverna på skolan är överlag nöjda med sin lärare och hur de arbetar. Samtidigt ser vi i elevernas resultat att
det finns utrymme för att fortsätta ser över arbetet i klassrummet. De områden som skolans utvecklingsgrupp
lyft fram att vi särskilt bör fokusera under läsåret 2021/2020 är:
-

Fortsatt utvecklingsarbete gällande undervisningen i MA och EN.
Kollegialt lärande och mer strukturerad samplanering (inom och mellan ämnen)
Undervisning som främjar god hälsa
Normer och värden i undervisningen
Arbeta vidare med läsning; läsa skönlitteratur i andra kurser än svenska/svenska som andraspråk
Arbeta mer med återkoppling under kursens gång, samsyn kring betyg och bedömning samt hitta
former för informell bedömning
Kompetensutveckling för lärare för att stärka skolans arbete med ledning och stimulans samt extra
anpassningar (specialpedagogik, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.)
Fortsatt arbete med att planera och genomföra undervisningen utifrån examensmålen.
Gemensamma riktlinjer för lektionsstruktur, lektionsdesign och kursintroduktion/-planering.
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Introduktionsprogram (IM)
Organisering av introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen på skolan har organiserade så att elever på IM läser i egen klass. För elever på
IMVBF, IMVSA samt IMVVO följer elevernas studieplaner i stort sett programstrukturen på motsvarande
nationellt program. Målsättningen är att eleverna ska bli klara med de grundskoleämnen de behöver för
behörighet under årskurs 1. På IMYBF och IMYVO är tonvikten de första två läsåren yrkeskurser samt att läsa
upp de grundskoleämnen eleverna behöver för att nå behörighet till ett nationellt program.
När eleverna på IM börjar på skolan görs en kartläggning av vilka grundskoleämnen som krävs för behörighet
till NP. En plan för när och hur dessa ska läsas tas fram. Alla elever har dels en uppstartsintervju med
mentor/lärare där mål och syfte med utbildningen diskuteras samt ett inledande samtal med SYV. SYV har
särskilt ansvar för att eleverna ska få en tydlig bild av hur utbildningen är strukturerad. På IMY ska eleven även
få stöd i om hen vill fokusera på behörighet på det nationella programmet eller om hen i första hand vill klara
yrkeskurserna för att snabbt komma ut i arbete efter gymnasiet.

SYV, specialpedagog, administration och skolledningen följer upp och stämmer av elevernas studieplaner en
gång i veckan i det som kallas förändringskonferensen.
Precis som för elever på nationella program finns en klassgudie som lärare ska använda sig av när de planerar
sin undervisning. I klassguiden finns information om vilka anpassningar som behövs på såväl grupp som
individnivå. För uppföljning av elevernas studieresultat i de olika ämnena/kurserna används, liksom på de
nationella programmet systemet med proaktiv elevuppföljning (EWS/MUD.) Elever och vårdnadshavare får ta
del av EWS/MUD och man samtalar om studieresultat och hela elevens studiesituation under
utvecklingssamtalen (en gång/termin.)
Lärarna arbetar inom ämneslagen med samplanering. Ett utvecklingsområde som konstaterats är att
möjliggöra för lärare att samplanera och genomföra ämnesövergripande arbete.
Vidare följer huvudmannen upp IM-elever som av olika skäl avbryter sina studier genom det som kallas IMloggen. Minst en gång per termin gör rektor tillsammans med SYV en kartläggning av vilka elever som
förväntas nå behörighet till nationellt program samt kartlägger hur väl eleverna når målen för den utbildning
de läser. Detta rapporteras vidare till huvudman.
Utvärdering av introduktionsprogram
I de utvärderingar som gjorts syns inga signifikanta skillnader mellan hur IM-elever respektive elever på NP
upplever undervisningen. En möjlig felkälla i de enkäter som genomförs av huvudmannen är dock att eleverna
enbart kan ange om det går ett introduktionsprogram, inte vilket. Därför finns en risk att elever väljer att
markera att de går det motsvarande nationella programmet när de svarar på enkäten. För skolan är det en
viktig policy att eleverna ska identifiera sig med den inriktning/det IM-program de läser och att inte “klumpa
ihop” introduktionsprogrammen till ett.
Sett till faktiska resultat under läsåret hade elever på IM-programmen något sämre prognoser än elever på de
nationella programmen i de löpande/proaktiva elevuppfölningarna. En tendens var att eleverna på IM mot
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BFPED/VOVAR hade större framgång i yrkeskurser än in gymnasiegemensamma ämnen. I grundskoleämnen är
engelska det ämne där det tar längst tid för eleverna att nå kunskapskraven för årskurs nio. Många elever har
ett annan förstaspråk än svenska och har inte heller läst engelska i särskilt många år tidigare. För att möta
detta har ämnesgruppen i EN arbetat med att utveckla och anpassa arbetssätt/metoder, börjat använda bättre
anpassade läromedel än tidigare läsår samt prövat att dela in elever i grupper beroende på vilken nivå i EN de
har.
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
Att introduktionsprogrammen nu har en tydligare plan/struktur än för några år sen har ökat tydligheten för
eleverna vilket program de läser samt hur vägen vidare ser ut. Genom tätare uppföljningar av närvaro, resultat
i kurser samt elevernas studieplaner ges eleverna större möjligheter att nå sina mål än tidigare. Något som kan
bli ännu tydligare för såväl elever, vårdnadshavare och skolans personal är dels hur styrdokumenten för
introduktionsprogrammen ser ut samt hur vi organiserar dem på skolan. Då vi har gått ifrån ett system där
eleven och den enskilde läraren/mentorn planerade till att ha större överblick och mer kontroll från
skolledning och SYV/Elevhälsa uppstår ibland missförstånd om hur lärarna ska tänka när de planerar en
kurs/ett ämne. Detta gäller särskilt för personal som arbetat länge i det tidigare systemet. Av detta skäl
planeras flera informations-/utbildningsinsatser från SYV och Skolledning.
En styrka är medarbetarnas förmåga att möta eleverna där de är och överbrygga hinder eleverna upplever på
grund av tidigare skolmisslyckande och/eller kort skoltid i svensk grundskola. Lärare och annan personal gör
ingen skillnad på elever på IM eller NP utan bemöter alla på samma professionella sätt.

Bedömning och betygsättning
Organisering av bedömning och betygsättning
Inför läsåret 2020/2021 infördes en policy att eleverna fick ha maximalt tre (3) större examinationer per vecka.
Ett gemensamt examinationsschema togs fram och skolledningen fördelade examinationer ämnesvis. Efter
detta fick ämnesgrupperna göra en översyn av examinationsschemat och göra eventuella justeringar. Syftet
med denna struktur var dels att eleverna skulle få en jämnare arbetsbelastning och dels för att föra en
diskussion om hur lärare i ämnesgruppen ser på begreppet “examination”. Varje ämnesgrupp fick i uppdrag att
definiera vad som anses vara en “större examination” och därefter kommunicera detta med eleverna.
Inför läsåret gick specialpedagog samt stödlärare igenom hur lärare ska använda sig av bland annat Classroom
för den formativa/löpande bedömningen samt hur resultat ska dokumenteras i Schoolsoft. I samband med
denna genomgång fick lärarna även repetition kring hur de ska tänka när gör bedömning utifrån
kunskapskraven; både när det gäller enskilda uppgifter samt för en hel kurs.
I samband med att de proaktiva elevuppföljningarna (EWS/MUD) genomfördes har ämneslagen diskuterat
såväl utfallet som hur de olika alternativen grön-gul-röd tolkas och används. Dessa diskussioner har sedan lyfts
vidare till Utvecklingsgruppen.
Flera ämneslag har på olika sätt arbetat med såväl samplanering som sambedömning i olika kurser.
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Då de nationella proven ställdes in på grund av pandemin valde några ämneslag att använda sig av provbanken
från Skolverket för att ha en referenspunkt inför den egna betygsättningen.
För undervisning som sker på APL har lärarna arbetat utifrån de delar av det centrala innehåll som beslutats av
rektor. Nytt för läsåret 2020/2021 var att lärare, elever och handledare börjat använda ett digitalt system som
heter LoopMe. I systemet kopplar läraren uppgifter till APL; handledare och elev kan sedan i systemet
dokumentera vilka arbetsuppgifter eleven gör under APL, elevens självständighet etc. Läraren får på detta sätt,
utöver trepartssamtalen, underlag för bedömning i hela kursen.
Utvärdering av bedömning och betygsättning
I de samtal som förts i ämneslag och utvecklingsgruppen har det framkommit att vi behöver arbeta mer med
att skapa samsyn i hur styrdokumenten ska tillämpas vid bedömning och betygssättning. Framför allt behöver
de färgkoder vi använder i den proaktiva elevuppföljningen diskuteras så att det blir tydligt för elever och
vårdnadshavare vad dessa beteckningar står för. Läsåret 2020/2021 var första året när elever/vårdnadshavare
på ett systematiskt sätt fick ta del av EWS/MUD. En effekt var att elever/vårdnadshavare upplevde att de hade
en tydligare bild av hur eleven låg till i kursen. Samtidigt synliggjordes behovet av mer diskussioner kring hur vi
använder systemet.
Inför läsåret hade organisationen kring utvecklingssamtal setts över och ett samtalsunderlag tagits fram där
elever och vårdnadshavare fick ett antal frågeställningar att reflektera över inför samtalet. En av frågorna till
eleverna är “Vad har dina lärare berättat för dig om hur det går i kursen?”. Genom att resonera kring detta blir
utvecklingssamtalet ett tillfälle för mentor att stämma av med eleven att hen får regelbunden återkoppling.
Skolledning och Elevhälsans specialpedagogiska insats gjorde uppföljningar av hur väl lärare använder skolans
system för att dokumentera elevernas resultat och kunde konstatera att där finns fortsatt behov av
utvecklingsinsatser.
De lärare som var nya på skolan samt de utan lärarlegitimation som undervisat i en eller flera kurser (gäller
framför allt yrkeskurser) utsågs en mentor/medbedömare (förstelärare eller annan lärare behörig i ämnet.)
En diskussion som förts i utvecklingsgruppen är huruvida lärare ger eleverna möjlighet att visa sina kunskaper
på flera olika sätt och vid olika tillfällen. I diskussionerna, som utgått från undervisningsutvärderingar,
elevenkäter samt anteckningar från ämneslagen, kunde utvecklingsgruppen konstatera att det finns en viss
tendens till att prov/större examinationer dominerar lärares bedömningsunderlag och att vi bör utveckla
arbetet med den informella bedömningen samt att hitta andra former för examination än skriftliga prov.
Slutsatser
Den utvärdering som gjorts visar att vi har utvecklingspotential inom området bedömning och betygssättning.
Därför beslutades att tillsätta ett försteläraruppdrag med den inriktningen inför läsåret 2021/2022. I
uppdraget ingår bland annat att kartlägga hur elever och lärare ser på skolans arbete med bedömning och
betygssättning för att hitta de områden som kan förbättras. Vidare kommer försteläraren att leda en heldag
där lärare på olika sätt får kompetensutveckling inom området.

Elevhälsoarbete
Organisering av elevhälsoarbetet
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Under läsåret 2020/2021 fanns följande professioner inom skolans Elevhälsa:
-

Skolsköterska, 100%
Kurator, 80%
Specialpedagog, 100%
Socialpedagog, 100%
Pedagogassistenter och lärarassistenter (5 tjänster)

Skolans studie-och yrkesvägledare har ingått i Elevhälsan. Se vidare nedan.
Elevhälsan leds av rektor. Under läsåret var Elevhälsan organiserad så att den samlade Elevhälsan träffades en
gång/månad för att gemensamt hantera elevärenden. Utöver det hade specialpedagog, stödlärare samt
elevstödjare veckovisa träffar för nulägesanalys, planering av stödresurser och löpande utvärdering av
verksamheten i skolans Studierum (där elever erbjuds stöd; både i form av särskilt stöd och ”drop-in” för
elever på håltimmar och raster.)
Vid behov hölls tvärprofessionella möten mellan dessa “stor-möten”. Ansvar för att genomföra utredningar vid
ev behov av särskilt stöd hade skolans specialpedagog.
En gång per vecka träffades rektor, SYV och specialpedagog i Förändringskonferensen för genomgång av
ärenden som rör elevernas studieplaner. Med på Förändringskonferensen var även studieadministratören som
är den som lägger schemat.
I början av höstterminen upprättade/reviderade specialpedagogen tillsammans med stödlärarna det vi kallar
”klassguiden”. I guiden finns angivet vilka generella anpassningar läraren bör göra för respektive klass. Lärarna
kan där även se om det är någon extra anpassning som behövs för enskilda elever; samt om det finns mer
information att inhämta från någon av elevhälsans professioner.
Tjänsten socialpedagog var ny för läsåret 2020/2021. Huvuduppdraget för skolans socialpedagog är att
organisera närvaroarbetet samt att genomföra frånvaroutredningar. Ett viktigt underlag inför utredningar är
den proaktiva elevuppföljningen.
Elevhälsan arbetar efter ett årshjul där främjande och förebyggande insatser planeras in under läsåret.
För samverkan med lärarna på skolan genomfördes ett antal konferenser där representanter från Elevhälsan
träffade ämneslagen för att gå igenom klassguider samt kartlägga de stödbehov som lärarna uppmärksammat.
Under läsåret kunde lärarna sedan anmäla oro/ärenden till elevhälsan via ett särskilt formulär.
Elevhälsans del i det systematiska kvalitetsarbetet är bland annat att specialpedagog samt stödlärare ingår i
skolans utvecklingsgrupp. Specialpedagogen samt stödlärare i svenska som andraspråk hade varsitt
försteläraruppdrag: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt Tillgänglig undervisning.
En viktig främjande insats under läsåret var det försteläraruppdrag som handlade om “Hälsofrämjande insatser
i undervisningen” som leddes av en förstelärare. Tillsammans med skolsköterskan startades två hälsoråd i
samverkan med Reacta.
Elevhälsan spelade även en viktig roll under perioderna med fjärrundervisning då skolans Studierum hölls
öppet för elever som hade svårt att följa undervisningen hemifrån.
Utvärdering av elevhälsoarbetet
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Under läsåret kunde vi konstatera att arbetet med att utreda skolfrånvaro tog så pass mycket tid att skolans
socialpedagog behövde avlastning. Skolans verksamhetsutvecklare, som är utbildad beteendevetare, fick
därför i uppdrag att gå in och hjälpa till med detta arbete.
Inför vårterminen konstaterades även att det fanns ett ökat behov av stödresurs i EN varför en extra stödlärare
anställdes under terminen. För att kunna hålla Studierummet öppet i paritet med de behov som fanns
anställdes även ytterligare pedagogassistenter.
Inför läsåret 2020/2021 upprättade Elevhälsans olika insatser årshjul där främjande och förebyggande insatser
planerats. Bland annat planerades två temadagar (en under HT och en under VT) för att fånga upp de saker
som kom fram i kartläggningen av årskurs 1 som genomfördes av skolsköterska, kurator och socialpedagog.
Höstens temadag genomfördes och handlade om att sprida kunskap kring Covid samt fånga upp elevernas
tankar och mående med anledning av pandemin. Under våren skulle en temadag kring mänskliga rättigheter
ha genomförts då det i Elevhälsans kartläggning framkom att det finns elever som, på olika sätt, upplevt våld i
nära relation. Dessvärre innebar pandemin och distansundervisningen att det blev för svårt att organisera.
Genom elevhälsans psykosociala insats genomfördes ett trygghetsprojekt i årskurs ett där alla klasser fick ett
utbildningspaket om 6 lektioner som innehöll samarbetsövningar samt undervisning om diskrimineringslagen.
En ny rutin för anmälan och utredning av särskilt stöd togs fram inför läsåret 2020/2021 och började
implementeras under höstterminen. Ett utvecklingsområde som identifierades är att det finns en tendens att
lärare anmäler väldigt många ärenden, kanske redan innan extra anpassningar gjorts/prövats, varför arbetet
med att utreda särskilt stöd tar mycket tid i anspråk som kanske skulle kunna användas på annat sätt.
Ett av skolans viktigaste verktyg för det förebyggande arbetet med Elevhälsa är klassguiderna. Därför satsade
elevhälsans professioner på att så ofta som möjligt hänvisa mentorer och lärare till dessa. Det kunde
konstateras att vi behöver arbeta vidare med att det som anges i Klassguiden inte enbart är “råd och tips” utan
anpassningar som faktiskt måste göras.
Då det är många elever med stödbehov på skolan är det en utmaning att få samarbetet mellan alla som
arbetar kring eleverna att fungera. Därför arbetade elevhälsans professioner mycket med att försöka hitta
förebyggande lösningar på gruppnivå för att inte arbetstiden ska slukas av åtgärdande insatser på individnivå.
En del i det arbetet var att elevhälsan träffade alla ämnesgrupper i början av läsåret för att så tidigt som
möjligt kartlägga vilka insatser som skulle komma att bli aktuella.
En annan utmaning för att få samarbete mellan skolans olika professioner att fungera väl är var, när, hur, olika
insatser ska dokumenteras och kommuniceras. Då inget gemensamt dokumentationssystem fanns blev det
svårare att hitta tvärprofessionella samarbeten och ibland fanns en tendens att olika professioner inom
Elevhälsan arbetade med samma “ärende” ovetandes om varandra. Detta trots att Elevhälsan, givetvis, hade
regelbundna möten för att följa upp de insatser som gjordes.
Slutsatser
Något vi kunnat konstatera är att det är en stor andel elever som är i behov av olika stödinsatser. Detta
innebär att Elevhälsans arbete tenderar att handla mest om åtgärdande insatser. För att kunna hålla fokus på
förebyggande och främjande insatser fick därför alla inom elevhälsan i uppdrag att i juni göra en analys av vad
man arbetat med under läsåret. Detta för att kunna spåra vilka insatser som varit vanligast förekommande och
utifrån det kunna planera för förebyggande insatser läsåret efter. Analysen gjordes i tre mindre grupper: MPI
(medicinsk och psykosocial insats), SPI specialpedagogisk insats) och SYV. Grupperna fick även ange vilka
mötesformer de önskade, innehåll på olika möten samt önskad frekvens. Vidare skulle varje grupp ange när
och hur de avsåg att samarbeta med lärare och mentorer.
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Grupperna gick även igenom elevhälsans rutiner och noterade hur väl de fungerat, eventuella behov av
revideringar samt angav om det fanns något område där skriftlig rutin saknas.
Utifrån detta underlag har skolans verksamhetsutvecklare reviderat Elevhälsans årshjul samt reviderat
befintliga rutiner och tagit fram nya rutiner i de fall en rutin saknats.
Elevhälsan är en stor grupp och den största styrkan är att det inom gruppen finns god kunskap om uppdraget,
god förmåga till analys samt många initiativ kring hur arbetet kan utvecklas. Den stora utmaningen är att så
många elever behöver stöd av olika slag att Elevhälsan måste prioritera resurser samt hitta tid och utrymme
att stötta de lärare som inte kommit så långt när det handlar om att genomföra extra anpassningar.
En viktig slutsats som drogs av Elevhälsan var att systemet för dokumentation och uppföljning ibland snarare
stjälpte än hjälpte samarbetet mellan skolans olika professioner. Därför beslutades att från och med
höstterminen 2022 börja använda tjänsten Prorenata för att på det sättet underlätta den delen av arbetet.

Arbetsplatsförlagt lärande
Organisering av APL
Skolan har under läsåren 2019/2020 samt 2020/2021 haft en verksamhetssamordnare som haft i uppdrag att
se över organisationen av APL, samt haft huvudansvaret för att anskaffa och kvalitetssäkra APL-platser. Redan
läsåret 2019/2020 sågs samtliga rutiner kring APL över, nya rutiner togs fram och en informations-site för APL
togs fram för att användas i kommunikation med elever, vårdnadshavare och handledare. En stor del av
arbetet har handlat om att skapa tydliga rutiner samt se till att dokumentation sker på ett tydligt och
strukturerat sägg.
Inför läsåret 2020/2021 hade rektor, verksamhetsutvecklare samt yrkeslärare ett antal möten där det
diskuterades vilka delar av det centrala innehållet i kurserna som skulle läggas ut på APL samt policy för
treparts-samtal och arbetsplatsbesök.
Under läsåret infördes ett digitalt system, Loop Me, som är en app där lärare, elev och handledare kan
kommunicera med varandra under tiden eleven är på APL. Läraren kan i Loop Me tilldela uppgifter till eleven
som handledaren kommenterar.
För att få en bild av vilka elever som var i behov av extra anpassningar under APL hade
verksamhetsutvecklaren möten med specialpedagog inför varje APL-period.
Utvärdering av APL
Skolan hann genomföra en APL-period innan pandemin gjorde sig påmind i verksamheten. För att förebygga
risken att stå utan APL-platser hade vi valt att förelägga större delen av APL-perioderna under vårterminen, i
hopp om att våra samarbetspartners, arbetsplatserna, skulle ha gott om tid på sig för förberedelse och då vi
bedömde att det skulle vara svårt att få arbetsplatser inom just vård och barnomsorg/skola att ta emot elever
efter en tuff vår på grund av pandemin. Dessvärre drabbades Sverige under hösten 2020 av en andra våg av
stor smittspridning av Covid-19. Detta medförde att fler och fler arbetsplatser började lämna återbud under
oktober månad. Till slut gjorde rektor och huvudman bedömningen att det skulle bli för svårt att genomföra
APL då tillgången till platser dels var liten och dels riskerade att bli ännu mindre, allt beroende på pandemins
utveckling.
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Beslut fattades därför att skjuta fram APL till läsåret 2021/2022 för elever i åk 1 och 2 och att skolförlägga
kurserna helt för åk 3. För att kunna genomföra de moment i det centrala innehållet som var tänkt att göras
som APL sköt huvudmannen till extra medel till skolan. Dessa medel användes för att på olika sätt förbättra
möjligheterna för att skolförlägga momenten. På vård- och omsorgsprogrammet innebar detta att ett
metodrum kunde utrustas där moment elever annars skulle övat under APL kunde genomföras. På Barn- och
fritidsprogrammet användes resurserna till andra projekt där eleverna fick möjlighet att planera, genomföra
och utvärdera aktiviteter som liknar dem görs under APL. Bland annat genomfördes “Alla på snö” i samarbete
med Skidförbundet där eleverna ledde aktiviteter med mellanstadieelever.
Slutsatser
Under vårterminen 2021 hade verksamhetsutvecklaren i uppdrag att ta fram ett förslag på hur samordning av
APL ska organiseras från och med höstterminen 2022. Analysen visade att vi under läsåren 2019/2020 samt
2020/2021 uppnått de mål vi hade satt upp för fokusarbetet; vi har numera kvalitetssäkrade dokument, tydliga
rutiner för alla processer kring APL samt en upprättad “bank” med arbetsplatser som vi samarbetar med. En
utmaning är fortfarande att utveckla programråden, men på grund av pandemin är det svårt att avgöra om
dessa sett annorlunda ut om våra handledare på arbetsplatserna inte hade haft den situationen att hantera.
Verksamhetsutvecklarens slutsats var att yrkeslärares kompetens behövs för att vidareutveckla arbetet med
APL samt att den extra insatsen med att ha en särskild APL-samordnare inte längre är nödvändig. Inför läsåret
2021/2022 fattades därför beslutet att fördela uppdraget att samordna våra APL-platser, programråd etc på
två yrkeslärare för BF-programmen och motsvarande, dvs två yrkeslärare, för VO-programmen.

Studie- och yrkesvägledning
Organisering av studie- och yrkesvägledningen
På skolan finns två studie- och yrkesvägledare som arbetar heltid. De har arbetat utifrån en plan där
vägledningen för årskurs ett respektive två och tre har haft olika inriktning. I årskurs ett har SYVs arbete varit
fokuserat på att ”kliva in i gymnasiekostymen” medan den i årskurs tre handlat mer om livet efter gymnasiet.
SYV har arbetat på såväl individ-, grupp- och skolnivå. SYV har haft ansvaret för att ha samtal med elever på IM
inför upprättandet av deras individuella studieplaner, samt uppföljning av desamma.
SYV har även träffat rektor och specialpedagog en gång i veckan i Förändringskonferensen för uppföljning och
hantering av ärenden som rör elevernas studieplaner.
SYV har även ansvarat för information och organisation av elevernas val av kurser inom individuellt val.
Vidare har SYV erbjudit olika workshops och SYV-caféer på teman som till exempel; skriva CV, högskoleprovet
och liknande. SYV har även besökt olika mässor tillsammans med elever samt bjudit in
organisationer/representanter från branschen i olika sammanhang.
Under läsåret hade en SYV, som är utbildad hantverkspedagog, undervisning i bild inom ramen för individuellt
val. Utöver innehållet i kursen användes skapandeprocessen i SYVs arbete med vägledning då eleverna på olika
sätt fick arbeta med frågor om framtid, självbild och delaktighet i samhället.
Inom ramen för tre olika försteläraruppdrag har ämnesgrupperna arbetat med att ta fram olika sätt att arbeta
med studie- och yrkesvägledning inom ramen för undervisningen. På våra yrkesprogram är det i första hand
yrkeslärare som arbetat med detta när de, på olika sätt, gått igenom examensmålen med eleverna. I samband
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med APL har dessutom yrkeslärare och APL-samordnare haft flera tillfällen att prata med eleverna om
framtiden och olika yrkesutgångar inom de olika branscherna.
Förstelärarna har deltagit i skolans systematiska arbete genom att de deltagit i Utvecklingsgruppen. SYV har
genomfört utvärdering av årets arbete som sammanfattats i en rapport som delgetts rektor.
Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen
Den plan som upprättades för studie-och yrkesvägledningen inför läsåret har genomförts vilket innebär att alla
elever haft individuella samtal med SYV en gång under läsåret. Temat för samtalen har skilt sig beroende på
vilken årskurs eleven gått. En utmaning har givetvis varit att genomföra individuella samtal på ett kvalitativt
sätt då vi under långa perioder haft fjärrundervisning. SYV har funnits tillgängliga digitalt på olika sätt, men för
många elever är det personliga mötet att föredra.
Ett resultat av SYVs arbete med introduktionsprogrammen är att eleverna numera är mer medvetna om hur
deras utbildning är organiserad och vad som krävs för att de ska nå sina mål. Detta märks bland annat i samtal
med eleverna samt i antalet ärenden till förändringskonferensen där elever på IM ansökte om
studieförändringar för att kunna gå snabbare fram.
Slutsatser
Genom att skapa ett tydligt årshjul för studie- och yrkesvägledningen ser vi en ökad kvalitet i den vägledning
som eleverna får. Systematiken har bland annat inneburit att de insatser som görs av SYV numera når ut till
flera elever än förr om åren då det var mer upp till eleven att själv söka upp SYV för att få vägledning. Genom
förändringskonferensen har vi stärkt samarbetet mellan SYV, specialpedagog och administration när det gäller
arbetet med att kvalitetssäkra elevernas studieplaner.
Det vi behöver fortsätta utveckla är dels samarbetet mellan SYV och undervisande lärare samt de
administrativa processerna kring elevernas studieplaner.
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5. Sammanfattning och fokus framöver
Det vi ser i våra resultat är att de flesta processer går framåt, betygsresultaten har förbättrats till viss del och
resultaten i våra olika uppföljningar visar att elevernas upplevelse av sin utbildning blir mer och mer positiv.
Samtidigt finns det givetvis områden som kräver fortsatt utveckling. Vi ser bland annat att vi har en stor andel
elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Här har skolan en utmaning att arbeta mer med ledning
och stimulans för att skapa en mer tillgänglig lärmiljö. Ett annat utvecklingsområde är arbetet med att ge
eleverna rätt förutsättningar för att klara alla sina kurser så att en större andel av eleverna på nationella
program kan nå examen. Dessutom behöver vi inför kommande läsår arbeta med våra rutiner för att ge stöd
och hjälp till de elever som har F i någon/flera kurser.
Att vi befunnit oss i en pandemi som inneburit långa perioder med fjärrundervisning har självfallet påverkat
skolans arbete med elevnärvaro. En upplevelse bland lärarna på skolan har varit att en del elever inte klarade
av fjärrundervisningens alla utmaningar och att deras närvaro därmed försämrades.
I mångt och mycket har skolan numera en organisation som underlättar att bedriva utvecklingsarbete på ett
systematiskt och kvalitativt sätt. Vi ser dock vissa förbättringsområden som till exempel Elevhälsans rutiner
och systematik kring dokumentation av elevärenden.
Under läsåret 2021/2022 kommer skolan att fokusera följande områden:
-

-

Utveckling av undervisningen genom de processer som drivs av förstelärare
Gemensamma riktlinjer för undervisningen har tagits fram; lektionsstruktur, stödmaterial för lärare
när de ska planera/designa lektioner, skolgemensam mall för kursplanering.
Fortsatt arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Tillgängliga lärmiljöer/ledning och stimulans. Här genomförs en kompetenshöjande insats då samtliga
lärare ska gå utbildning “Specialpedagogik för lärande” via Uppsala Universitet/Skolverket.
Klassrummen har utrustats med “SOS-lådor” (material för elever med koncentrationssvårigheter),
material för att arbeta med bildstöd, magneter till tavlan med skolans lektionsstruktur samt material
för att kunna arbeta med “no-hands-up”-metoden.
Skolans verksamhetsutvecklare byter uppdrag från APL och kommer arbeta som EHT-samordnare
med fokus på att kvalitetssäkra elevhälsans rutiner för elevärenden samt elevhälsans dokumentation.
EHT-samordnare, socialpedagog samt kurator kommer att arbeta med systematisk
närvarouppföljning.
Specialpedagog, stödlärare och SYV arbetar med att ta fram en tydlig rutin för att ge stöd till elever
som har F i en eller flera kurser. I uppdraget ingår även att ha enskilda samtal med alla elever i årskurs
tre som riskerar att inte nå examen.
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6. Grundfakta
Om Didaktus
Huvudman för Didaktus Liljeholmen är Didaktus Skolor AB, som är en del av AcadeMedia.
Didaktus Liljeholmen bedriver gymnasieutbildningar inom följande program: Barn- och fritidsprogrammet,
Vård- och omsorgsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och
Naturvetenskapsprogrammet samt inom introduktionsprogrammen Programinriktat val samt
Yrkesintroduktion.
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 Liljeholmen
Elever per program och årskurs
Nationellt program

Inriktning

År 1

År 2

År 3

Barn- och fritidsprogrammet

Pedagogik

25

23

41

Vård- och omsorgsprogrammet

-

9

11

28

Samhällsprogrammet

Beteendevetenskap

28

22

24

Ekonomiprogrammet

Ekonomi

0

26

19

Naturvetenskapligt program

Natur

0

17

15

Introduktionsprogram

Inriktning

År 1

År 2

År 3

Programinriktat val

Samhällsprogrammet

29

5

0

Programinriktat val

Naturvetenskap

0

4

0

Programinriktat val

Ekonomi

0

6

0

Programinriktat val

Barn- och Fritid

19

20

9

Programinriktat val

Vård- och omsorg

10

10

20

Yrkesintroduktion

Barn- och Fritid

26

19

9

Yrkesintroduktion

Vård- och omsorg

23

45

13

25

Socioekonomisk bakgrund*
Läsår

Andel flickor

Andel högutbildade föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020

57%

24%

80%

2020/2021

57%

28%

80%

(*variabler som enligt forskning har stor påverkan på elevers skolresultat)
Personal
Lärare
Under läsåret 2020/2021 hade skolan 25 lärare som undervisade i gymnasiegemensamma ämnen och/eller
programgemensamma/programfördjupningskurser på studieförberedande program. Av dessa var samtliga
behöriga; tre av dessa hade timmar för stödundervisning i matematik, engelska samt svenska/svenska som
andraspråk. Utöver detta undervisade två icke-legitimerade lärare i matematik; ansvarig för planering,
uppföljning samt medbedömning var skolans förstelärare i matematik.
I yrkeskurser på Barn- och fritid respektive Vård- och omsorg undervisade totalt 11 personer. Av dessa är 8
legitimerade för att undervisa på något eller båda programmet. Tre av dessa är ännu inte legitimerade, men
har förvärvat tillräcklig kompetens genom arbete i branscherna. För stöd kring planering, uppföljning samt
medbedömning ansvarade förstelärare i Barn- och fritids respektive Vård- och omsorgsämnen.
Elevhälsan
Inom elevhälsan arbetade följande professioner:
●
●
●
●
●
●
●
●

Skolsköterska, 100%
Kurator, 80%
Specialpedagog 100%
Stödlärare i MA, 50%
Stödlärare i SVA, 50%
Stödlärare i EN, 40%
Socialpedagog, 100%
Pedagogassistenter, 500%

Även SYV, 200%, har ingått i Elevhälsan.
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Organisation och arbetsformer
Skolans arbetsorganisation
Skolans ledningsgrupp som ansvarar för planering och uppföljning av verksamheten, ekonomi, arbetsmiljö,
personalfrågor samt verksamhetsutveckling bestod under läsåret 2020/2021 av:
●
●
●
●

Rektor
Biträdande rektor
Administrativ chef
Verksamhetsutvecklare med ansvar för utveckling av APL

Medarbetarna är indelade i arbetsgrupper enligt nedan:
EHT - Arbetsledning, Rektor
Pedagogassistenter - Arbetsledning Rektor och Specialpedagog
Ämneslag i SVE/SVA, MA, SO/NO - Arbetsledning, Biträdande rektor
Ämneslag, VO, BF - Arbetsledning, Rektor och Verksamhetsutvecklare
Service och administration (inklusive bibliotek) - Arbetsledning, Administrativ chef
Samverkan
En samverkansgrupp (SVG) har träffats en gång per månad. SVG består av skolledning, fackligt förtroendevalda
samt skyddsombud.
Särskild organisation under pandemin
På grund av pandemin tillsattes en operativ samordningsgrupp som hade i uppdrag att kliva in och stötta
ledningsarbete i händelse av att ledningsgruppen inte skulle kunna vara på skolan för att kunna följa rådande
restriktioner. Den operativa samordningsgruppen bestod av:
-

Lärare i SH/HI, tillika lokalombud för LR
Förstelärare i VO-ämnen
Förstelärare i BF-ämnen
Förstelärare i SO-ämnen
Skoladministratör

En särskild Covid-grupp tillsattes också för att bidra vid riskbedömningar och anpassningar av verksamheten.
Gruppen leddes av rektor och bestod, utöver samtliga personer i ledningsgruppen av:
-

Skyddsombud, LR
Skyddsombud, Lärarförbundet
3 lärare
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Bilagor
Bilaga 1: Resultatsammanställningar
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Underlag för utvärdering 2020/2021
Didaktus Liljeholmen

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

