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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
Läsåret 2017/2018 har just avslutats och det har varit fantastiskt roligt att få följa alla medarbetare och 
elever ännu ett år. LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg har nu funnits i fyra år och trots att vi sedan två 
år är en fullt utbyggd gymnasieskola med tre årskurser så fortsätter vi att växa eftersom allt fler elever 
väljer oss. Det ser vi som ett kvitto på att vi erbjuder riktigt bra utbildningar i en kreativ och inspirerande 
lärmiljö. Som rektor för en relativt ny skola är det viktigt att organisera för utveckling och att anpassa 
verksamheten efter vår växande storlek. Vi är bra på att tänka nytt och vi lägger mycket fokus på att 
skapa trygga rutiner. Vi har en stark kultur på skolan som bottnar i en tro på att alla elever vill göra sitt 
bästa och mår bra av att känna sig sedda, delaktiga och bekräftade. Vår vision är att alla våra elever ska 
utvecklas till trygga, kreativa och nyfikna individer med många valmöjligheter för framtiden!  
 
När vi i år släppte  ut vår andra årskull studenter kan vi konstatera att över 98 % är behöriga till studier 
på universitet och högskola. Det är vi otroligt stolta över! Det är också roligt att se att de frågor vi 
gemensamt har identifierat som viktiga för att utveckla vår skola - våra fokusområden - har gett resultat 
som vi kommer att presentera längre ner i rapporten.  
 
Kort sagt, så har det varit ett positivt år och vi ser fram emot att ta emot både nya och gamla elever i 
augusti , men först ska vi njuta av en välförtjänt sommarledighet!  
 
Josefin Claesson, rektor LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg 
  



 

RESULTATREDOVISNING - FUNKTIONELL KVALITET  
Ett kvalitetsbegrepp som används inom LBS är Funktionell kvalitet, det handlar om hur väl eleverna 
når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Vi 
redovisar här resultat för våra avgångselever, samtliga betyg samt resultat på nationella prov.  
 
I GY11 kan vi finna två formuleringar som tydligt visar hur vi ser på vikten av god utbildning: ”varje elev 
ges möjlighet att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har 
tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier” (GY11, 2.1).  Det står också att ”varje 
elev tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan använda dessa 
kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv” (GY11, 2.1). Vi har arbetat för att 
dessa förmågor speglas i betygsättningen via betygskriterierna.  

AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2018 
Läsåret 2018 examinerade LBS Kreativa gymnasiet Göteborg sin andra kull med avgångselever vilket 
omfattade 98 st elever som slutade åk 3. I jämförelse med föregående läsår, där examensgraden låg på 
97%, ligger årets examensgrad på 98%. Det är en svag men dock positiv förändring. När det gäller 
examensgraden för rikssnittet på nationella program ligger den på 90% för detta läsår. Vår ökning ligger 
på teknikprogrammet där siffran ökade från 96% till 97% från föregående år till i år. Estetprogrammet 
examinerade återigen 100% av sina elever. I siffrorna för 2018 räknas inte elever med studiebevis med 
mindre än 2500 p i studieplanen med i statistiken. Det handlar om fem elever som av olika anledningar 
inte kunnat fullfölja sina studier, samtliga på teknikprogrammet.  

 
 
Den totala genomsnittliga betygspoängen (GBP) för alla våra avgångselever för detta läsår var 14,1 
poäng. Med detta närmar vi oss riksgenomsnittet (14,2) i högre grad än vad vi gjorde under vårt första 
år (13,5 för LBS och 14,3 för rikssnittet). Fördelningen över programmen visar att på estetprogrammet 
sjönk GBP något från vårt första examensår till vårt andra (14,2 till 13,9) medan det däremot ökade i 
högre grad på teknikprogrammet (13,1 till 14,2). Det betyder att estetprogrammet, i år, har 
genomsnittliga avgångsbetyg som ligger under rikssnittet för estetprogrammet (14,8), medan 
teknikprogrammet däremot har betyg i samma nivå som rikssnittet för teknikprogrammet (14,2).  

 
 



 
Figur 1. Resultat avgångselever 2017/2108 *I de fall resultat i SIRIS saknas anges huvudmannens prel. 
resultat för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.  

SAMTLIGA BETYG 
 
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017/2018

 
 
Resultaten på enhetsnivå visar en positiv trend jämfört med föregående år. Andelen underkända elever 
kvarstår på 9 % medan prevalensen av betygsgraden för betyget "A" ökat från 13 % till 14 % och 
betygsgraden för "B" ökat från 11 % till 14 %. Således är den generella tendensen en viss förskjutning 
uppåt i betygsskalan jämfört med för skolan tidigare år (2016/17). 
 
På programnivå ser vi att den största förskjutningen uppåt i betygsskalan skett på teknikprogrammet 
där förekomsten av samtliga betyg A, B och C ökat och antalet F sjunkit från 10 % till 9 %. På 
estetprogrammet har betygen sjunkit något sett över hela betygsskalan. Skillnad mellan de olika 
programmens totala betyg följer således skillnaderna i programmens GBP även för åk 3.  
 

 
 

 



 
 
Vad gäller kursbetygen i ämnena svenska, engelska, matematik och gymnasiearbete så gör vi följande 
noteringar. I kursen Gymnasiearbete minskar andelen godkända betyg från 98 till 97 % från läsåret 16/17 
till 17/18. I Engelska 5 har andelen minst godkända betyg ökat från 93 % till 95 %. I Engelska 6 har 
andelen minst godkända betyg minskat från 94 % till 88 %. I Matematik 1b har andelen minst godkända 
betyg minskat från 91 % till 77 %. I matematik 1c har resultaten ökat från 95 % till 98 % minst godkända 
betyg. I Ma 2b har andelen minst godkända betyg minskat från 100 % till 83 %. I matematik 2c ser vi en 
ökning från 86 % till 93 %. I Matematik 3c har de godkända betygen minskat från 82 % till 54 % godkända 
betyg. I Matematik 4 har betygen ökat från 85 % till 93 % minst godkända. I svenska 1 ser vi en ökning 
från 90 % till 93 % minst godkänt. I svenska 2 ser vi en minskning från 91 till 86 %. I Svenska 3 ökar 
godkända betyg från 96 % till 97 %.  
 
Vi har analyserat alla förändringar i betygsfördelning och det är framför allt resultaten i Matematik 3c, 
Matematik 1b + 2b som har sjunkit och där vi ser en tydlig koppling till de förutsättningar som gavs 
eleverna med tanke på lärarbyte och avbrott i kontuiteten i undervisningen. Det är något som vi planerar 
att ha större beredskap för om en liknande situation skulle uppstå i framtiden.  
 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017/2018 
Nationella prov har genomförts i Engelska 5, Matematik 1B, Matematik 2B, Matematik 4, Svenska 1 och 
Svenska 3 som en del i kvalitetsarbetet med likvärdig bedömning. Under året har ansvariga lärare varit 
helt undervisningsfria under två dagar för att gemensamt rätta de nationella proven. I figuren nedan har 
resultaten från årets (2018) nationella prov i engelska, svenska och matematik jämförts med resultaten 
från nationella proven från föregående år (2017).  
 
 



  
Figur 2. Resultat i nationella prov 2017 resp. 2018. 
 
Vi kan konstatera att i Engelska 5 och Svenska 3 har andelen betygssatta F minskat, så även i Matematik 
2b men då denna kurs är ett individuellt val för elever på estetprogrammet med få deltagare är 
förändringen svår att analysera. En signifikant förändring kan dock noteras för Matematik 1b, där 
ökningen av andelen underkända betyg möjligen kan förklaras av att kontinuiteten och relationer 
påverkades av ett lärarbyte under vårterminen. 
 
 

  



RESULTATREDOVISNING- UPPLEVD KVALITET 
Ett annat kvalitetsbegrepp som används inom LBS är Upplevd kvalitet, som handlar om hur eleverna 
upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på 
utbildningen. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam elevenkät i januari/februari 
varje läsår.  
  

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

Elevernas upplevelse av trivsel och nöjdhet har under läsåret 17/18 ökat i de flesta avseenden. 
Nöjdheten med skolan har ökat från 69 % positiva till 73 %, rekommendationsgraden har ökat från 50 % 
till 62 %. Vi kan se samma mönster när det kommer till elevernas upplevelse av trivsel, där det skett en 
ökning från 78 % till 81 %. Dessa siffror innebär att LBS Göteborg i större utsträckning har liknande 
resultat som LBS skolor generellt och fortsätter den positiva utvecklingen från föregående läsår.  

 

 

Eleverna ger lägre resultat i frågor som berör arbetsro, skolans datorer och tekniska utrustning. Frågan 
"Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan" i elevenkäten visar en minskning från 60 till 58. I 
undervisningsutvärderingen sker dock ingen minskning i frågan "Läraren är bra på att skapa 
studiero/arbetsro". En förklaring till resultatet skulle kunna vara att eleverna finner arbetsro i 
klassrummet men inte i de allmänna ytorna på skolan. Under läsåret 17/18 har elevantalet ökat vilket 
också inneburit att det varit svårare för eleverna att hitta platser att studera på i lugn och ro.  

Störst missnöje bland eleverna gäller skolans datorer och nätverk där 43 % av eleverna ger ett svar 
mellan 1-4, jämfört med föregående läsår där 25 % av eleverna svarade samma (elevenkäten). Elevernas 
missnöje förklaras främst med otillgänglighet, både logistiskt och funktionellt. Som en åtgärd har skolan 
beslutat att införa personliga bärbara datorer till alla elever läsåret 18/19.  

De klasser vars svarsresultat var lägst i elevenkäten bjöds in till fokusgruppssamtal med skolans rektor 
och psykolog. I dessa samtal framkom det att mobiler, datorer och långa lektionspass var grunden till 
resultatet. Som en åtgärd infördes till exempel mobilförbud i berörda klasser och inför nästa läsår 
kommer klassernas mentorer och undervisande lärare att än mer löpande stämma av elevernas 
upplevelser av studiero.  



UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL 
KVALITET 

UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen  
LBS Göteborg genomsyras av ett stort elevfokus vilket märks i flera avseenden. Vi har en kultur i kollegiet 
där vi tar oss an utmaningar i undervisningen genom att titta på vår egen praktik och se hur vi kan 
förändra den för att kunna stärka elevernas lärande. Varje LBS-skola präglas av en tydlig 
professionsutvecklingstanke, där alla lärare ges kompetensutveckling på vetenskaplig grund både i sitt 
ämne och i undervisningsuppdraget. På LBS i Göteborg har vi organiserat läraruppdraget så att det 
ingår undervisning men inte mentorskap. I stället har skolan studiecoacher som avlastar lärarna i de 
delarna som går att bryta ut från undervisningen, vilket möjliggör för lärarna att varje vecka träffas i en 
pedagogisk lärgrupp. Syftet med lärgrupperna är att kunna mötas och genom kollektivt lärande och 
aktionsforskning utveckla och förbättra praktiken. Skolans arbete med lärgrupper och aktionsforskning 
ger en trygg vetenskaplig grund att stå på i vårt skolförbättringsarbete. Det finns tid för reflektion och 
för inläsning av litteratur och egen forskning. I år har lärgrupperna även innefattat auskultationer hos 
kollegor.  
 
Vid sidan av arbetet i lärgrupperna har lärarna i respektive arbetslag arbetat med att skapa en röd tråd 
och tydliga målbilder som ska genomsyra utbildningens tre år inom respektive program. Här har vi även 
använt schemaläggningen som ett verktyg för att tydligare koppla samman ämnen och verka för 
ämnesgripande samarbeten och projekt över kurs- och programgränser. Arbetet med periodiserat 
schema innebar att vi delade in läsåret i fyra perioder. Varje lärare fick önska att fördela sin undervisning 
i respektive kurs på 1-4 perioder. På så vis kunde undervisningen koncentreras till färre ämnen och skapa 
mer tid åt varje ämne, om så önskades. En utmaning som lyftes fram av både elever och lärare var de 
schemaförändringar som fyra olika läsperioder innebar. En fördel var dock möjligheten att intensivläsa 
kurser och lägga vissa kurser parallellt. Det gav bra möjlighter för lärare att planera kursinnehåll ihop.  
Inför nästa läsår kommer det framför allt att vara karaktärsämnena som schemaläggs utifrån tanken om 
periodisering.  
 
Alla lärare har även getts möjlighet att träffas mellan LBS-skolorna inom ramen för ämnesrelaterade 
erfarenhetsutbytesträffar. Nytt för i år var Gymnasiegemensamma ämneslärardagen som hölls i 
Göteborg. Andra träffar var Medialärarnas dag och Spellärarnas dag.  
 
Utöver våra interna processer för att stärka och förbättra våra utbildningar bjöd vi in en extern föreläsare, 
Per Måhl, till skolan för att prata med oss om rättssäker bedömning och god planering av 
undervisningen. Det här gav oss bra teoretisk grund kring undervisningens upplägg och vad som är 
valida uppgifter, examinerande uppgifter och lämpliga arbetsområden när vi skapar kursplaneringar. 
 
 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen  
 
Elever 
Varje år får eleverna svara på ett antal enkäter som syftar till att fånga upp elevernas upplevelse och 
nöjdhet med undervisningen och med utbildningen som helhet. De två som vi hänvisar till här är 
Elevenkäten (tidigare NKI), som genomförs i januari med fokus på elevernas upplevelse av utbildningen 
som sådan, och Undervisningsutvärderingen som genomförs två gånger per läsår, en gång på hösten 
och en gång på våren. I Undervisningsutvärderingarna får eleverna svara på frågor om undervisningen 
i respektive kurs.  



 
Utifrån den senaste undervisningsutvärderingen som genomfördes läsåret 17/18 går att utläsa följande 
mönster: eleverna bedömer att studieron, deras inflytande på undervisningen samt att 
kommunikationen kring vilka kunskapskrav som ska uppnås för att nå bättre resultat i kursen har blivit 
bättre jämfört med läsår 16/17.  Utvärderingen visar också att eleverna i lägre grad än läsåret 16/17 
upplever LBS Göteborg som en skola där lärarna får eleverna att tro på sig själva, där lärarna ger 
eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet, där lärarna ger regelbunden återkoppling till eleverna om 
hur de ligger till i kursen samt där lärarna inspirerar till att få eleverna att lära sig mer.  
 
Vid en sammanräkning av resultatet från den senaste elevenkäten (tidigare NKI) syns att eleverna 
bedömer att de i högre grad än under läsåret 16/17, upplever att LBS ökar deras kreativa förmåga och 
enligt samma undersökning har elevernas nöjdhet med undervisningen ökat från 63 % läsår 16/17 till 71 
% läsåret 17/18. 

Resultatet i undervisningsutvärderingen vårterminen 2018 visar marginella skillnader från vårterminen 
2017. I majoriteten av frågorna skiljer sig svaren endast någon procentenhet. De frågor som sticker ut, 
och där eleverna upplever en ökad nöjdhet, handlar om bedömning och betyg. För påståendet "läraren 
gör det tydligt för mig vilka kunskapskrav/mål vi arbetar mot och vad jag behöver för att nå de olika 
betygen" ökar andelen nöjda svar från 69 % till 73 %. Det sker även en ökning i frågan "läraren informerar 
mig regelbundet (via samtal eller skriftligt) om hur det går för mig och hur jag kan utvecklas ännu mer", 
från 55 % till 59 %. Den ökade nöjdheten kan förklaras med skolans fokusområde "studiefokus" där två 
delmål varit att ge tydliga mål för utbildningen samt ge god återkoppling. Möjligen kan denna ökning 
också ha ett samband med att den totala betygsfördelningen på skolan visar att antalet E och D har 
minskat till förmån för högre betyg, C och uppåt (se tabell under rubriken Samtliga betyg). Denna 
utveckling skiljer sig emellertid åt mellan det estetiska programmet och teknikprogrammet, vilket blir 
föremål för fortsatt diskussion och arbete mellan lärare på de olika programmen, som möjliggörs 
kommande läsår med en förändring i mötesorganisationen som gör att lärare kan träffas i ämneslag.   

Att höja betygssnittet var ett mål inom ramen för vårt utvecklingsarbete: att anpassa undervisningen för 
att i större utsträckning möjliggöra för elever att nå högre betyg (än att ”bara klara E”). Detta arbetade 
vi med i relation till fokusområdet studiefokus genom att, på olika sätt i större utsträckning engagera 
eleverna i undervisning och skolarbete. Inom ramen för lärgruppsarbetet framkom det att elevernas 
uppfattning och föreställningar om hur mycket tid som under en lektion är rimligt att ägna sig åt 
skolarbetet skiljer sig åt mot lärarnas uppfattningar och detta visade oss att en öppnare dialog och ökad 
kommunikation mellan lärare och elever är önskvärd för att gemensamt förbättra studieresultaten (en 
åtgärd för att åstadkomma detta presenteras i avslutande kapitel Sammanfattning och fokus framöver). 

Lärare 
LBS Göteborgs lärares bedömning av undervisningen kan inte som elevernas bedömning jämföras 
mellan läsåren men däremot kan LBS Göteborgs lärares bedömning av undervisningskvaliteten speglas 
mot rikssnittet och LBS snitt i den skolenkät som Skolinspektionen genomförde under läsåret. I 
sammanräkningen nedan ställs LBS Göteborg mot rikssnittet.  
 
Följande står sig starkare mot rikssnittet: samverkan av undervisning, tillit till elevens förmåga, 
anpassning efter elevens behov, argumentation och kritiskt tänkande, grundläggande värden i 
undervisningen, särskilt stöd, bedömning och betygsättning, pedagogiskt ledarskap och utveckling av 
utbildningen. Följande står sig dock svagare mot rikssnittet: Stimulans och utmaningar, Elevinflytande 
och Studiero. Det sistnämnda kan eventuellt förklaras genom att detta område varit fokusområde under 
läsåret och att personalen därför ställde höga krav och hade höga förväntningar kring resultatet på detta 
område. Exempel på förbättringsarbeten som genomfördes av personalen i tidigare nämnda 
lärgruppsarbete under läsåret är: förbättra elevernas "time on task", öka elevernas delaktighet i 



undervisningen, kartlägga elevernas förståelse av eget uppskjutarbeteende, tydliggöra målbilder och 
utvecklingssteg i kurs, utveckla undervisning med mobilen som arbetsverktyg, videoinspelad formativ 
bedömning och mycket mer. Resultatet från 17/18 års utvärderingar visar att eleverna upplever att 
återkopplingen de får är sämre än året innan, vilket blir föremål för vidare arbete.  
 
En viktig del för att kunna fånga upp elever som av olika anledningar riskerar att inte nå 
utbildningsmålen är arbetet med Early Warning System (EWS). Varje månad signalerar lärarna till rektor 
och specialpedagog kring de elever som det finns en oro kring, genom att fylla i EWS enligt ett 
färgkodningssystem: grönt om eleven utvecklas enligt kursens förväntningar, gult om pedagogen vill 
ha stöd att analysera och ta fram extra anpassningar för att hjälpa eleven att nå målen, och rött om 
eleven trots extra anpassningar inte verkar nå målen. EWS fylls i vid ett givet tillfälle varje månad och 
därefter tar skolans specialpedagog kontakt med respektive lärare och kan på så vis vara ett stöd för att 
övervinna hinder i undervisningen.  
 
Arbete med EWS har varit effektivt för att snabbt fånga upp elever som behöver stöd i undervisningen 
och vi tror att det har varit bidragande till vår höga måluppfyllelse på skolan. Det har också gett oss 
värdefull kunskap om hur vi kan tillgängliggöra undervisningen för så många som möjligt. (Se vidare 
under avsnittet med extra anpassningar). Det har också varit värdefullt för skolans studiecoacher att 
kunna titta i EWS för att se vilka elever som lärarna är oroliga för, samt för att skapa en effektiv samverkan 
mellan elevhälsan och lärarna kring elevenas lärande och progression. 
 
Rektor har även det här läsåret gjort regelbundna lektonsbesök hos pedagogerna vilket har lett till bra 
diskussioner där pedagogerna får berätta mer om hur de planerar undervisningen. 
 
Sambedömning av nationella prov 
Det har under året organiserats för sambedömning av nationella prov – ett sätt att kvalitetssäkra varje 
lärares professionella bedömning, öka likvärdigheten i bedömningen av provresultaten samt minska 
arbetsbelastningen. Lärare som har genomfört nationella prov har fått undervisningsfria dagar för att 
gemensamt rätta och diskutera resultaten, något som har upplevts som positivt. Inför nästa läsår 
kommer vi att diskutera hur vi ska göra med genomförandet av nationella prov då det endast är 
tvingande i den högsta obligatoriska kursen i de ämnen som har nationella prov.  
 
Bedömning – Likvärdighet och rättsäkerhet 
När det gäller arbetet med likvärdighet och rättsäkerhet i bedömning så var båda frågorna i fokus under 
föregående läsår. Vi införde en mötesform som vi kallade Pedagogiskt fokusmöte som alla lärare deltog 
i varje månad. Syftet med våra pedagogiska fokusmöten var att möjliggöra för lärare att samverka mellan 
och inom ämnen utifrån det vi tagit med oss från föreläsningen i rättsäker bedöming som vi lyssnade på 
inför läsårsstarten, samt för att öka likvärdigheten i lärares underlag för bedömning i respektive kurs. 
Den senare aspekten blev också fokusområde för Gymnasiegemensamma ämneslärardagen som hölls 
i Göteborg i januari, då alla lärare i gymnasiegemensamma ämnen inom LBS träffades och diskuterade 
just det. Vi organiserade även för anonymiserad rättning och sambedömning av de nationella prov som 
genomfördes under vårterminen, som ett led i arbetet med likvärdig och rättsäker bedömning inom 
ämnena.   
 
En av de aspekter som här analyseras är relationen mellan nationella prov-betygen och de kursbetyg 
som sattes i slutet av kursen. Där ser vi att den slutgiltiga bedömningen av elevers kunskaper är över 
resultatet de skriver på nationella provet med undantag i Engelska 5 (se figur 3 nedan). Där ser vi att 65 
% av provbetygen stämmer överens med slutbetygen medan 9 % av eleverna har fått högre betyg i 
kursen än på de nationella proven samt 26 % av eleverna har fått ett lägre betyg i kursen än på de 
nationella proven.  
 



I kurserna Matematik 1B, Matematik 2B och Matematik 4 har eleverna alltså erhållit högre betyg än deras 
resultat från de nationella proven. I ämnena Svenska 1 och Svenska 3 har 44 % av eleverna på LBS 
Göteborg erhållit samma betyg som de fått på de nationella proven (jämfört med 59 % respektive 55 % 
på nationell nivå). Här kan noteras att ett fåtal elever på LBS Göteborg fått lägre slutbetyg än deras 
resultat på de nationella proven. 
 
Möjliga förklaringar till att eleverna på LBS Göteborg i ämnet matematik generellt får högre slutbetyg 
än betygen i de nationella proven är att en viss del av undervisningen återstår efter att de nationella 
proven genomförts. Det vill säga att resultat i kurserna är utfallet av det fortsatta arbetet med eleverna 
fram till dess att betygsdatum ligger. I Svenska och Engelska finns det även där delar av kursen som inte 
tas upp i de nationella proven men som ändå påverkar helhetsbedömningen av kursbetyget.  
 
En annan aspekt vad gäller samtliga ämnen är att man kan visa kunskaper i kursen på andra sätt än 
genom prov. Våra lärare är ofta lyhörda på våra elevers behov och genomför extra anpassningar i 
examinerande situationer på ett sätt som sällan är applicerbart på de nationella proven. Man kan också 
notera att bedömningsförfarandet skiljer sig mellan kursbetyg och betyg för nationellt prov. I svenska 
och engelska tar man ju tre delprov och ”väger samman” enligt en bifogad tabell för att få fram 
provbetyget. Detta skiljer sig från betygsättning i kurs där man alltid jobbar med olika kunskapskrav 
flera gånger och får möjlighet att höja sina lägsta prestationer. 
 

 
 
Figur 3. Jämförelse med resultaten från nationell nivå. 
  
I grafen ovan har överenstämmelsen mellan resultaten från de nationella proven och elevernas betyg 
plottats som en solid linje. Överenstämmelsen mellan resultaten från de nationella proven och elevernas 
betyg i respektive ämne för elever på LBS Göteborg representeras med de olika färgerna så att den 
ljusblå ytan representerar det relativa antalet elever som erhållit ett högre betyg än vad resultatet var 
från det nationella provet, den beige ytan representerar det relativa antalet elever som erhållit samma 
betyg som resultatet var från det nationella provet och den mörkblå ytan representerar det relativa 
antalet elever som erhållit ett lägre betyg än vad resultatet var från det nationella provet. 
  
 
 
 
Samarbeten i undervisning 
Betygsättning inom estetiska kurser erbjuder ofta en stor utmaning för betygsättande lärare. Dels beror 
det på avsaknaden av tydligt, avgränsat centralt innehåll i kursplanerna, men också på att det saknas 
nationella prov i dessa ämnen. Under året har flera av skolans fyra bildlärare i analog och digital 
spelgrafik gjort gemensamma insatser som exempelvis diskussioner kring en gemensam målbild och 
bilders olika kvaliteter samt gemensam betygsättning av elevgrupper. 
 
Ett flertal lärare i estetiska ämnen har under året provat att genomföra hela eller delar av kurser 
tillsammans med en annan lärare i sammanslagna grupper. Det gäller exempelvis Digitalt skapande, 
Mediaproduktion 2, Bild och Form samt Historia. De lärare som provat detta upplever det som positivt 



och sannolikt är en av de största vinsterna en säkrare bedömning av varje elevs arbete. Detta för att 
systemet ofta kan frigöra individuell tid för varje elev. 
  
Aktivt lärarstöd 
Skolans elever erbjuds aktivt lärarstöd i så hög utsträckning som möjligt. Vi är övertygade om att en 
närvarande och seende lärare fullgör sitt och skolans uppdrag på det mest effektiva sättet. Följande 
aktiviteter är några exempel på det aktiva lärarstöd vi erbjuder: 

 Återkoppling, samtal kopplade till undervisning 
 Aktiviteter i klassrummet 
 Påminnelser, strukturstöd 
 Informella möten 
 Motivationsstöd, kreativitetsfrämjande åtgärder 
 Hälso- och välbefinnandefrämjande åtgärder 
 Vägledning och diskussion om framiden 
 Stödstuga 
 Kompletteringsdagar 
 Lov-skolor 

  
Studiero 
Enligt enkätresultat från året upplever eleverna att studieron i klassrummet i huvudsak är 
tillfredställande, vilket uppfattades som positivt då detta var ett av skolans fokusområden. Lärarna 
avviker dock från elevernas uppfattning och uttrycker i sina enkätsvar en viss oro. I diskussioner som 
fördes under läsåret nämndes att detta kan bero på att de vuxna på skolan har en annan uppfattning 
om vad god studiero innebär, men också, som nämnts ovan, att pedagogerna har höga mål gällande 
studieron då detta är ett särskilt utnämnt förbättringsområde.  
 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar  
Arbetet med extra anpassningar under läsåret 2017/2018 har över lag fungerat bra. Vi har haft ett större 
antal elever med behov av elevassistent och de elever som beviljats ekonomiskt stöd för assistent, pga 
extraordinärt stödbehov, har fått detta. Vi har även infört  ett två-lärarsystem i en klass där det funnits 
flera elever med behov av strukturstöd och stöd i form av extra tid. Skolan har också erbjudit elever med 
behov av extra hjälp och tid från speciallärare och specialpedagog, att arbeta i studion, ett mindre rum 
med lugn studiemljö.  
 
Under läsåret har skolan haft elever med NPF-diagnoser, syn- respektive hörselnedsättning och 
motoriska funktionsnedsättningar. Dessa elever är fullt inkluderade i det dagliga arbetet och har fått 
hjälp av både teknisk utrustning samt assistenter. När studiebesök, friluftsdagar och schemabrytande 
aktiviteter planeras tas de olika behoven i beaktning vid planering och genomförande. 
 
Skolans studiecoacher har även arbetat med vissa elever i form av återkommande möten med 
avstämning kring struktur, motivation och framåtsyftande planering och stöd. I samverkan med lärare 
och studiecoacher lyftes elever upp som skulle kunna ligga i riskzonen för att hoppa av gymnasiet. 
Denna samverkan innebar till exempel en tät dialog mellan lärare, studiecoach, kurator, speciallärare 
och mellan lärare där erfarenheter utbytts och bästa möjliga lösning för den enskilda eleven togs fram 
för att lyckas med skolarbetet. 
 
Extra anpassningar vid lokala och nationella prov har erbjudits kontinuerligt under läsåret och har 
fungerat mycket bra trots utrymmesbegränsningarna. Ämneslärare och specialpedagog har haft god 
överblick över vilka elever som har behövt tex extra tid, upplästa prov, skrivhjälp och tysta, mindre rum 
vid provskrivning. 



 
En-till-en handledning av elever vid genomförandet av gymnasiearbetet har förekommit i flera fall där 
handledare har intervjuat eleven och fört anteckningar som sedan redigerats till 
gymnasiearbetesrapporten. Det viktigaste i denna framgång med elever med NPF-diagnoser är 
relationen mellan eleven och handledaren likväl som mycket tid, takt och inkännande av elevens 
sinnesstämning och förmåga vid just det tillfället för att driva eleven framåt i dess arbete. Detta har 
genomförts med mycket gott resultat under läsåret 2017/2018, då dessa elever genomförde godkända 
gymnasiearbeten.  
 
Klassrumsmiljön har anpassats efter individuella behov. Lärarna har i olika klasser arbetat med raster vid 
behov, fasta placeringar, personlig handledning, muntliga avstämningar enskilt och i grupp. Med andra 
ord är det många extra anpassningar som har gjorts efter individens behov. Detta gäller även till viss 
del undervisningsmaterial i särskilt bildundervisningen och även i övriga kurser på skolans två program. 
I samband med aktionsforskningen har studiefokus, motivation och elevengagemang varit områden 
som flertalet lärare har bedrivit sitt förbättringsarbete kring. Denna aktionsforskning har gynnat alla 
elever då den inneburit extra anpassningar som ökat tydligheten i kurserna. 
 
Under tidigare läsår har LBS Göteborg tagit fram en lektionsstruktur och uppgiftsmall i samråd med 
ASPI för att underlätta för elever med NPF-diagnoser. Detta är något som används aktivt av lärarna på 
skolan och som förs vidare till nyanställda och vikarier för att bidra till en tydlig struktur för alla elever. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera efter skolans arbete med närvaroprojektet, vilket kommer att beskrivas 
närmare under avsnittet om elevhälsan, framöver kommer att fokusera på vikten av att eleven är i skolan 
för att förbättra förutsättningarna för skapa en tillgänglig lärmiljö för alla. Närvaron är på många sätt 
den avgörande faktorn för att de extra anpassningar vi genomför ska få effekt är. Sammantaget tror vi 
att ovan nämnda arbete med extra anpassningar kan ha varit bidragande till den höga andelen elever 
med godkänd examen (98 %). 
 

Slutsats – arbetet framåt  
Organiseringen av undervisningen möjliggjorde under läsåret, likt tidigare läsår, ett för pedagogerna 
stort fokus på skolans kärnverksamhet - undervisningen. Renodlandet av roller, med studiecoachernas 
funktion, var en bidragande anledning till detta, då det gav utrymme för pedagogerna att mötas i 
tidigare nämnda lärgrupper för att kollegialt förbättra undervisningen. Sammantaget lyfts just skolans 
organsation, i form av studiecoacher och en stark elevhälsa, fram som ett viktigt stöd för både elever 
och lärare. Vi vill också värna om verksamheten i studion som ett ställe dit elever kan gå för att få arbeta 
enskilt och ostört i samråd med undervisande lärare.  
 
Inför läsårsstart 2018/2019 vill vi fortsätta att utveckla våra rutiner för att samverka och dela information 
om vilka elever som behöver vilka anpassningar i undervisningen. Vi vill också lägga tonvikten på att öka 
kunskapen om tillgänglig lärmiljö för alla, parallellt med arbetet med extra anpassningar kopplat till 
individuella behov. Vi vidareutvecklar den Uppgiftsmall och Lektionspolicy som nämnts tidigare och 
använder dessa som ett stöd för att utveckla goda lärmiljöer för alla elever. Vi planerar också att ta fram 
ett stödmaterial som vi kallar ”Grundförutsättningar för elevers lärande”, som syftar till att öka 
likvärdigheten och tillgängligheten i undervisningen. Material kommer att vara färdigt att användas vid 
läsårsstart 18/19.  
 
Vi kommer att göra en omorganisation inför läsåret 18/19 som innebär att fler av de processer som har 
varit centrala för elevhälsoteamets uppdrag nu stärks och lyfts in i arbetslagen för att få till en mer samlad 
organisation kring eleverna. Organisationsmässigt innebär detta att skolan inför två biträdande rektorer 
som var och en har ett helhetsgrepp över respektive programs elever kopplat till måluppfyllelse, 
stödbehov och progression i kurserna. De biträdande rektorerna kommer att delta i elevhälsoteamets 



möten varje vecka och fungera som en länk mellan skolans studiecoacher, elevhälsoteam och lärarna. 
För oss blir det ett sätt att tydligare koppla elevhälsans arbete och uppdrag med skolans 
känrverksamhet, undervisningen.  
 
Skolans fyra förstelärare kommer att, med start hösten 2018, tillhöra en pedagogisk styrgrupp som 
tillsammans med rektor, pedagogisk utvecklingsledare och övriga förstelärare,  på ett sammanhållet 
sätt, systematiskt planerar för och följer upp våra förbättringsprocesser och skolutvecklingen på skolan. 
Det är också ett sätt att synliggöra de frågor vi väljer att fokusera lite extra, genom förstelärarnas tid och 
insatser, gentemot hela kollegiet. Skolans pedagogiska styrgrupp kommer att träffas en gång varje 
månad med start i augusti.  

ELEVHÄLSOARBETET  
 

Organisering av elevhälsoarbetet  
Elevhälsan är en central del av skolans verksamhet och leds av rektor. Elevhälsan bestod 2017/2018 av 
rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare. På 
elevhälsomötena deltog även skolans studiecoacher när mötena behandlade de klasser och elever som 
de har ansvar för. Elevhälsoteamet, lett av rektor, träffades varje vecka i två och en halvtimme. 
Elevhälsoteamet gick igenom alla elever inom ett två-veckorsintervall. Mötena har under året handlat 
om att kartlägga elevers behov av stöd från någon av elevhälsans professioner samt om att utforma och 
utvärdera åtgärder som har satts efter pedagogernas orosanmälningar av elever som riskerar att inte nå 
målen i de olika kurserna. För att koppla samman elevhälsoteamets arbete med pedagogernas uppdrag 
har studiecoacherna haft tid med pedagogerna varje vecka för att återkoppla och fånga upp frågor som 
rört individer såväl som klasser. Skolan har också haft ett Elevfokusmöte en gång i månaden där all 
personal på skolan har deltagit. Elevfokusmötet har ersatt Klasskonferenserna som på grund av skolans 
växande storlek var svår att hitta en bra mötesform för. Elevfokusmötet leddes av antingen rektor, 
biträdande rektor eller specialpedagog och kunde handla om specifika klasser, nulägesprognoser, 
kompetenshöjande insatser från skolpsykologen eller om arbetet med extra anpassningar. Vi lyfte även 
in nuläget utifrån senaste EWS-sammanställning (Early Warning System).  
 
Under läsåret 17/18 utökade vi elevhälsan med speciallärare, skolpsykolog och kurator på större tjänster 
än tidigare år. Anledningen till det är att skolan växer och har fler elever men också för att vi ser positiva 
effekter av att ha flera professioner i samverkan kring eleverna. Skolpsykologen arbetade under hösten 
30 % och under våren 20 % med att göra psykologiska kartläggningar, skriva remisser, erbjuda enskilda 
samtal med elever och i något fall med både elever och vårdnadhavare. Skolpsykologen var med på 
elevhälsoteamsmötena och genomförde handledning av skolans studiecoacher och kurator. Därtill 
gjordes kompetenshöjande insatser hos hela personalen om bland psykisk ohälsa och motivation som 
en del i vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete. 
 
Vi införde en speciallärartjänst på heltid som bemannade vår specialpedagogiska studio och erbjöd 
undervisning och stöd i mindre grupper till de elever som behövde det. Även skolans biträdande rektor, 
tillika studie- och yrkesvägledare, var en viktig del i elevhälsans arbete och arbetsledde bland annat 
studiecoacherna i deras arbete med att stötta elever och klasser i studierna och mot framtida val. 
 
Under hela läsåret 17/18 har skolan ingått i ett ESF-finansierat projekt som som heter”Fullfölja Studier 
GR – FSGR" och drivs av GR - Göteborgsregionen. Projektet syftar till att främja närvaro och minska 
frånvaro hos våra elever. Vi ser att låga studieresultat ofta korrelerar med hög frånvaro, varför vi vill hitta 
fungerande metoder för att få elever att komma till skolan. Elevhälsoteamet har därför tagit fram ett 
metodmaterial i syfte att kunna utreda och kartlägga frånvaro på ett mer systematiskt sätt. Vi kallar 
materialet ”Åtgärdsstege för att kartlägga frånvaro”. Vi har också fått ta del av forskning om orsaker till 
hög frånvaro i skolan och vad som har visat sig framgångsrikt i arbetet med att få elever att öka närvaron. 



Vi har själva provat och utvärderat flertalet åtgärder varav några redovisas i nästa avsnitt. 
Studiecoacherna har även fått introduktion i att arbeta med motiverande samtal (MI) samt samarbetat 
nära vår studie- och yrkesvägledare för att kunna väga in andra alternativ än gymnasiestudier när 
skolgång inte längre känns som en framkomlig väg. Projektet pågår i ytterligare ett och ett halvt år, 
sedan kommer de lärdomar och den kunskap vi har byggt upp att bli en integrerad del i skolans arbete 
med att främja närvaro.  
 
 

UTVÄRDERING – HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE  
 
Närvaroprojektet 
Tack vare närvaroprojektet har vi fått verktyg att arbeta extra mycket med elever som har behövt 
individuella stödinsatser för att öka sin närvaro i skolan. Vi har även fått kunskap om vilka andra insatser 
och aktörer som finns utanför skolan som skolan kan samverka med runt en elev.  
 
En av de tidiga insatser vi provade var att vi ringde till alla elever som hade oanmäld frånvaro från sin 
första lektion. En reflektion är att effekten av att ringa och skicka sms beror på om eleven har en relation 
till den som ringer. Vi kunde se en liten minskning av frånvaro men däremot så hade vi en ökad andel 
sjukanmälningar i stället. Vår slutsats är att det behöver vara någon som står eleven nära som står för 
kontakten om den ska göra skillnad. Vi insåg tidigt under läsåret att vi hade bra system för att få syn på 
frånvaro men att vi sällan hade tillräcklig kunskap om varför elever var frånvarande och att det därför var 
svårt att veta hur vi skulle arbeta för att få eleven på plats. Detta ledde till att vi tog fram vår 
kartläggningsmall för att utreda frånvaro. Denna utredning kommer i första hand att genomföras av 
elevens studiecoach, eftersom vi ser att det är viktigt att det finns en nära och förtroendefull relation 
mellan eleven och personal på skolan. Genom att minska antal klasser som varje studiecoach ansvarar 
för kommer det nästa läsår att finnas bättre förutsättningar och tid till att arbeta närmre varje individ för 
att koppla rätt åtgärder till respektive elev. 
 
Övriga insatser har varit att möta elever med hög frånvaro vid entrén när det har behövts och att 
samverka med personlig assistent i hemmet som har hjälpt eleven att ta sig till skolan. I de fall eleven 
har missat mycket undervisning har vi erbjudit att få sitta enskilt eller i liten grupp i studion, nära vår 
speciallärare, under tiden som eleven kommer i kapp. Vi har skickat dagliga påminnelser via sms och 
ringt för att säkerställa att tider och avtalade möten hålls. Vi har haft samverkan med vårdnadshavare, 
erbjudit motiverande samtal och strukturstöd från studiecoach, kurator eller skolpsykolog.  
 
De elever som har varit schemalagda i Studion har haft viss framgång i studierna, men anknytningen till 
skolan och ordinarie verksamhet har inte stärks i den utsträckning vid trodde. Oftast har progressionen 
varit stötvis och endast i något ämne i taget. Vi kommer inför nästa läsår att snarare trycka på 
tillbakagång i den vanliga gruppen i stället för via Studion. Det gör också att ordinarie lärare får större 
möjligheter att stötta och hjälpa eleven i studierna.  
 
Vi tror att vårt arbete med att hjälpa varje individ att fullfölja sina studier är en bidragande anledning till 
den höga gymnasieexamensgraden på skolan, men vi ser samtidigt att det är viktigt att i ett tidigt skede 
förstå huruvida svårigheterna att komma till skolan beror på hinder i skolmiljön eller om det finns en 
djupare orsak som behöver utredas och eventuellt hanteras innan studier kan fullföljas. Oftast handlar 
det om en kombination av flera orsaker, varför det i många fall tar tid att utreda, samverka med övriga 
aktörer runt skolan, prova och utvärdera åtgärder och slutligen se progression. Inför nästa läsår planerar 
vi att i ett tidigt skede använda Kartläggningsmallen och att sedan regelbundet utvärdera våra insatser. 
På så sätt tror vi att det kommer att gå att se mönster och effekter av vårt arbete på ett mer samlat sätt. 
 
 



Friskfaktorer 
Som tidigare refererats till i rubriken "Upplevd kvalitet" har nöjdhet, rekommendation och trivsel ökat 
enligt den senaste elevenkäten. Anledningar till att dessa punkter ökat kan exempelvis vara aktiviteter 
på skolnivå som utförts. Skolan har även tagit stort ansvar för elever på individnivå. 
 
Klassnivå 
Studiecoacherna jobbade under större delen av höstterminen med att träffa sina klasser en halvtimme 
varannan vecka för att stärka grupptillhörigheten. Det är något som vi kommer att införa inför nästa läsår 
igen som ett stående inslag varje vecka, då det var uppskattat hos eleverna och bidrog till att vi kunde 
arbeta proaktivt med frågor som dyker upp i klasserna. Fokus för det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet inför nästa läsår blir att arbeta mer med grupper bland annat genom olika teman på coachtiden 
eller via grupper som skolsköterskan och kuratorn kommer att arrangera, samt genom en tydligare 
koppling till arbetet med studie- och yrkesvägledningen.  
 
Förhoppningen från föregående år var att specialpedagog skulle kunna arbeta mer aktivt med lärarna 
samt vara ute mer i undervisningen för att stötta i utformningen av tillgänglig lärmiljö. Det är ett arbete 
som vi inte har kunnat prioritera i den utsträckning vi hade hoppats på. Den främsta orsaken till detta är 
en minskad tjänstgöringsgrad hos skolans specialpedagog vilket ledde till en vakans som tog tid att 
tillsätta. Ett fortsatt arbete med att stötta lärare i arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar på 
gruppnivå kvarstår och kommer att återupptas inför läsåret 18/19. 
 
Individnivå 
I vissa fall har vi sett att elever behövt stöttning på individnivå för att skolsituationen ska fungera och 
flera elever har haft regelbundna stuktur- och stödsamtal med studiecoach, kurator eller 
specialpedagog. Vi konstaterar att skolans arbete med studiecoacher ger oss förutsättningar att arbeta 
förebyggande med varje individ och det är något vi kommer att utveckla ytterligare inför nästa läsår i 
form av fler studiecoacher på skolan. Vi tycker även att arbetet med EWS har varit framgångsrikt för att 
följa eleverns nuläge på ett samlat sätt. Det planerar vi att fortsätta med då det ger oss en bra inblick i 
varje individs studiesituation och ger oss möjlighet att se mönster och behov att arbeta med på ett mer 
förebyggande sätt. Den analysen behöver dock fortsätta under nästa läsår.  
 

 
UTVÄRDERING – ÅTGÄRDANDE ARBETE  
 
Utvärderingen av det åtgärdande arbetet visar att vi är bra på att se, följa upp och stötta varje individ 
på skolan. Elevhälsan på skolan har fungerat väl och många elever och deras föräldrar brukar lyfta det 
goda bemötandet och att de känner att det finns stöd att få. Också lärarna brukar framhålla värdet av 
en stark elevhälsa som har möjlighet att avlasta och hälpa de elever som behöver mer stöttning.  
 
Rutiner för att uppmärksamma elever med behov av särskilt stöd/extra anpassningar 
Som nämnts tidigare arbetade vi under läsåret 17/18 med Early Warning System (EWS), vilket underlättat 
arbetet med att snabbt uppmärksamma elever med behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. 
Syftet har varit att se vilka extra anpassningar som görs och vilka anpassningar som lärarna vill ha hjälp 
med att utforma av kollegor eller specialpedagog, samt hur det arbetet faller ut kopplat till 
måluppfyllelse. Översikten som EWS ger har även underlättat studiecoachernas arbete med att få en 
övergripande bild av sina elever studiesituation. EWS fylls i av varje undervisande lärare i alla kurser en 
gång i månaden.  
 
 
 



 
Bild: förklaring EWS  
 
Utöver EWS-verktyget och den ärendegång som den kommer med ska lärarna via blankett anmäla till 
rektor när det finns oro för att en elev riskerar att inte nå målen, samt följa vår rutin för F-varning till 
elever och vårdnadshavare. Det har vid utvärdering av arbetet med att uppmärksamma elever med 
behov av särskilt stöd eller extra anpassningar framkommit synpunkter från lärarna att arbetsgången 
ibland upplevts som svårarbetad på grund av för många olika tillvägagångssätt. För det fortsatta arbetet 
är det viktigt att hitta effektiva vägar för att signalera oro för elever så att det blir tydligare vem som gör 
vad när oro finns, men samtidigt minskar risken för dubbelarbete som vissa av de administrativa rutiner 
medför. Inför läsåret 2018/2019 planeras därför vissa förändringar i ärendegången, men till största del 
kvarstår rutinen.  
 
Arbetet med särskilt stöd/extra anpassning 
Som har nämnts tidigare fick elevhälsoteamet och rektor, via EWS, regelbundet signaler från lärarna på 
nuläge och behov hos eleverna kopplat till progressionen i kurserna. Elevhälsoteamet bearbeade det 
och gav  återkoppling till varje lärare och tillsammans med lärare och elever skapades handlingsplaner 
med stort fokus på de elever som skulle ta studenten. Vi tycker att skolan har ett bra system för att fånga 
upp elever som riskerar att inte nå målen och för att veta vilka insatser vi behöver sätta in. Det vi inte 
kunde prioritera i den utsräckning vi hade önskat var utformande av extra anpassningar och andra 
insatser på gruppnivå i årskurs 1 och 2. Även här skedde åtgärder främst utifrån individers behov.  
 
Arbetet med elever i Studion har också varit ett uppskattat inslag för både elever och pedagoger. 
Utvärderingen av Studion, som nytt komplement till den ordinarie undervisningen, har visat att det har 
varit uppskattat att ha denna möjlighet att vid behov gå ifrån och studera i ett mindre sammanhang. 
När det kommer till Studion som en del i särskilt stöd är det dock viktigt att vi fortsätter att säkerställa 
att andra alternativ har provats och utvärderats innan beslut tas om att förlägga undervisning i särskild 



undervisningsgrupp. Vi behöver också på ett mer regelbundet sätt utvärdera alla beslut om sådana 
åtgärder så att vi hela tiden strävar efter ett inkluderande förhållningssätt gentemot alla elever.  
 
Under året har vi genomfört extra insatser utanför den ordinarie undervisningen i syfte att få våra elever 
att nå målen. Elever som har varit i behov av extra stöd har fått möjlighet att delta i en ämnesstuga 
utanför sitt ordinarie schema. Ämnesstugorna har varit bemannade av lärare utifrån kompetensområde. 
Vi konstaterar att dessa ska fortsätta organiseras för och struktureras på ett ännu mer effektivt sätt. Vi 
har också konstaterat att våra prövning- och kompletteringsdagar har fallit väl ut. Dessa dagar låg i slutet 
på maj och syftade till att få elever i mål. Elever som önskade nå högre betyg fick med pedagogernas 
stöd också möjlighet att göra det. Eftersom många elever både höjde sina resultat och lyckades nå 
målen kommer vi att organisera för detta i slutet på nästa läsår också.  
 
 

SLUTSATS – ARBETET FRAMÅT  
Framgångsfaktorer 
Vi ser att det har varit framgångsrikt för eleverna att få extra tid för komplettering med sin ordinarie 
lärare, något som inte alltid är möjligt när stödet och kompletteringstiden erbjuds i form av lovskola 
eller av personal som inte undervisar i kursen själv. Värdet av att ge undervisade lärare utrymme i sitt 
schema att kalla elever varje vecka blev tydligt och är något vi planerar att införa nästa läsår, så kallad 
resurstid. Denna tid kommer att ligga en timme varje torsdag och följs av en mer allmän stödstuga dit 
alla elever kan gå under två timmar varje vecka.  
 
Vi kommer att fortsätta med vår ärendegång för elever som riskerar att inte nå målen, bland annat 
genom att fånga upp behov via EWS. Det ger oss en bra bild av pedagogers behov i undervisningen 
vilket också kan leda till ett gemensamt lärande av hur vi kan skapa tillgängliga lärmiljöer för så många 
elever som möjligt.  
 
Förändringar nästa år 
När vi utvärderar verksamheten ser vi att det finns ett behov av att effektivisera ärendegången för elever 
som riskerar att inte nå målen så att lärarna får både mer stöd och avlastning i det arbetet, och att den 
kunskap om eleverna som idag främst finns i elevhälsan når lärarna på ett mer effektivt sätt än idag. Från 
och med nästa läsår kommer organisationen därför att se något annorlunda ut än tidigare. Syftet med 
omorganisationen är att ge bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet med elevernas 
progression och måluppfyllelse i centrum. Den största skillnaden är att arbetslagsledarrollen ersätts av 
två biträdande rektorer, som också sitter med i EHT. Vi vill också organisera för att specialpedagog och 
studiecoacher kan vara mer ute i klassrummen som ett stöd till både elever och lärare. Vi kommer därför 
att satsa på att bygga ut studiecoachssystemet så att varje studiecoach har fyra klasser var i stället för 
mellan fem och sex klasser var. Varje klass kommer också att ha en coachtid i veckan för att arbeta med 
frågor som rör studieteknik, värdegrundsfrågor, elevinflytande, m.m. I samband med det nya läsåret 
kommer vi att byta namn på studiecoach till mentor.  
 
En annan förändring vi gör inför nästa läsår är att lägga in den stödtimme som nämnts ovan, då alla 
lärare kan kalla sina elever för att erbjuda aktivt lärarstöd i sitt ämne. Vi tror att det kan hjälpa eleverna 
att ligga i fas i undervisningen. Vi vill också ge elever som har fått F i något ämne, möjligheter att komma 
på prövnings- och kompletteringstillfällen under terminens tre första veckor. Det kommer att ske på 
tiden för individuella val, som vi startar en vecka in i september. Samtidigt som vi fokuserar mycket på 
det förebyggande arbetet så vill vi vara fortsatt bra på särskilt stöd. Vi kommer därför att fortsatta att ha 
Studion som en åtgärd för elever som behöver gå ifrån lektionerna eller som behöver mer stöd.  
 
Vi kommer att införa en ny typ av mötestid som vi kallar EHM. EHM står för elevhälsomöte är en 
mötesmodell för samverkan för all personal på skolan där vi kopplar ihop elevhälso- och 



lärandeuppdraget med målet att skapa goda lärmiljöer för alla elever. Vi kommer att ha denna 
mötesform en gång i månaden och den ersätter elevfokusmötet. Syftet är att skapa hög delaktighet och 
samverkan runt frågor som är gemensamma för alla i personalen.  
 
Skolsköterska, skolpsykolog och kurator kommer att utforma samtalsgrupper kring hälsa, stress och 
sömn där det förebyggande arbetet kommer in. 
 
Sammantaget tror vi att de processer vi har planerat inför nästa läsår kommer att fortsätta att leda till 
progression och måluppfyllelse hos eleverna. Vi kommer att fortsätta att förfina och utvärdera våra 
arbetssätt löpande, som en del av att vara en växande och lärande skola.  
 
 

LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE OCH ARBETE MED 
NORMER OCH VÄRDEN  
 

Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete 
Inom LBS har alla skolor ett separat dokument där skolans organisation, skolans arbete mot kränkande 
behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor beskrivs. Den skrivs i januari 
varje läsår och där analyseras och utvärderas årets insatser utifrån resultatet i den Likabehandlings- och 
värdegrundskartläggning som genomförs i oktober varje läsår. I planen dokumenteras också de 
åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som planeras kommande år.  
 

Organisering av arbetet med Normer och värden 
Likabehandlings- och värdegrundsgruppen (LoV-gruppen) på LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg 
består av rektor, likabehandling- och värdegrundssamordnare, en elevgrupp med elever ur olika 
årskurser, elevskyddsombud, skyddsombud och skolsköterska. LoV-gruppen ansvarar för att årligen 
arbeta fram ett plandokument för likabehandling- och värdegrundsarbetet på skolan, som sammanställs 
av LoV-samordnaren. Gruppen utför enkäter, analyser, observationer och riskbedömningar, samt 
upprättar en årlig plan för hur samtliga på skolan ska arbeta med att främja lika behandling och motverka 
diskriminering och kränkande behandling. LoV-gruppen inklusive rektor ansvarar för en kontinuerlig 
utvärdering av verksamhetens likabehandling- och värdegrundsarbete. Gruppen, med rektor som 
ytterst ansvarig, har också ansvar för utredning, dokumentation och rapportering av anmälda ärenden 
till huvudmannen (2010:800). Vid konfliktsituationer mellan elever ska företrädare för LoV-gruppen 
involveras. 

 
Utvärdering – Normer och värden 
I juni 2017 släppte vi ut våra första studenter och vid start av HT2017 välkomnade vi 152 elever till vår 
skola och precis som föregående läsår fick dessa elever en introduktion till likabehandlingsarbetet på 
skolan genom att genomföra värderingsövningar samt få en genomgång över den struktur och de 
rutiner vi har för frågor som rör vårt arbete med likabehandling. Eleverna fick vid detta tillfälle en inblick 
i tidigare års arbete med värdegrundsarbete och en inbjudan till att gå med i LoV-gruppen. Under 
hösten planerade och genomförde LoV-gruppen den traditionella Halloweenfesten fredagen innan 
höstlovet, med schemabrytande aktiviteter i syfte att lära känna varandra mer informellt och över 
årskursgränser, samt skolans LAN under höstlovet där drygt 100 elever deltog.  
 



 
Bild: Halloweenfest, oktober 2017  
 
Brädspelsverksamheten för att umgås mer under raster utökades under hösten 2017 genom att 
ansvariga lärare för skolbiblioteket öppnade filialen ”Speloteket” i matsalen, i syfte att också få fler 
personer att befinna sig på entréplan, som annars är en outnyttjad yta då inte lunch serveras. 
 

 
Bild: Speloteket i matsalen  
 



I höstens LoV-enkät framkom det att 95,07 % av skolans elever känner sig trygga i skolan vilket är en 
ökning från föregående år med knappt två procentenheter. 80,07 % av eleverna anger att de upplever 
att elever på skolan behandlar varandra med respekt, vilket också är en ökning från föregående år (77,53 
%, 2016). 
 
Även under våren har vi kunnat se att tryggheten och den demokratiska kompetensen på skolan upplevs 
som god bland eleverna. I vårens undervisningsutvärderingar (sammanslagen) svarar 78% av eleverna 
att de litar på att läraren ingriper vid kränkningar. 82 % upplever att läraren låter alla komma till tals och 
bli lyssnade på. Under vårterminen genomförde eleverna också ett andra skol-LAN som genomfördes 
tack vare en grupp elevers engagemang och goda argument (framfördes till rektor i form av ett brev). 
 
Under vårterminen genomfördes också projektet 24 HOURS, ett kombinerat jam för spel och media där 
eleverna i grupper fick skapa spel med tillhörande hemsidor samt dokumentera processen. Arbetet 
skedde över program- och årskursgränserna. 

 
Bild: 24HOURS 
 
Liksom föregående vår ägnade vi vecka 6 delvis åt undervisning med anknytning till sex, sexualitet och 
normer. Exempel: Diskussion om spelbranschens upprop i samband med #metoo, arbete med texter 
om kärlek och normer i historien, workshop om normer kring nakenhet inom fotografi. 

 
Slutsats – arbetet framåt 
För att främja likabehandling i verksamheten ska vi under 2018 (likt föregående år) fortsätta vårt arbete 
med att synliggöra samhällets normer, våra enskilda normföreställningar och diskutera acceptans och 
respekt för olika människors olika behov. Detta görs under ramen för undervisningen samt genom 
aktiviteter som planeras och genomförs med hjälp av den elev-grupp som ingår i LoV-gruppen. Vi 
kommer att fortsätta ha regelbundna utvärderingar med skolans samtliga elever och inleda HT18 med 
en avstämning kring nuläget, samt redovisa det åtgärdande arbete som genomförts under VT18. Den 
traditionella Halloweenfesten är tänkt att återkomma under hösten för att skapa trivsel och att lära känna 
varandra mer informellt och över program- och åldersgränser. 
 
För att behålla den positiva trend vi ser i utvärderingarna, samtidigt som att skolan kommer att fortsätta 
växa,  kommer vi att fortsätta föra aktiva diskussioner om hur personalen på skolan bemöter och 
kommunicerar med elever, elevers språkbruk samt attityder. Som underlag för dessa diskussioner 
kommer vi använda oss av elevernas framtagna åsikter under den återkoppling som genomfördes i 
december 2017 som sammanställts i följande ordmoln: 
 



 
 
En fullständig redogörelse för de insatser och åtgärder som genomfördes under vårterminen och det 
främjande arbete som planerats för HT18 finns att läsa om i vårt årliga plandokument för 2018 
(likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling). 
  



SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
Syftet med våra fokusområden, och den här utvärderingen, är att stärka de centrala processer som vi 
tror kommer att påverka måluppfyllelsen på skolan i positiv riktning. I år har det varit Studiefokus och 
Närvaro som vi har arbetat systematiskt med att förbättra. Vi kan konstatera positiva tendenser gällande 
båda fokusområdena, med den skillnaden att eleverna upplever att de har bättre studiero än vad lärarna 
tycker. Eleverna tycker att det framför allt är god studiero i undervisningen men något sämre när de 
utvärderar studieron i skolan i stort. Vi kommer att fortsätta att arbeta med elevernas studiefokus och 
det är vårt önskemål att behålla det fokusområdet även nästa läsår. Ett av delmålen kopplade till 
studiefokus har varit att eleverna ska uppleva att de får god återkoppling från lärarna. Det behöver vi 
fortsätta att arbeta med under nästa läsår då eleverna i lägre utsträckning än tidigare uppger att de får 
god återkoppling. Vi behöver lyssna in eleverna ännu mer i den här frågan så att vi kan förstå hur vi kan 
återkoppla bättre. För att arbeta mer med den frågan kommer en av skolans förstelärare nästa läsår att 
fokusera sitt uppdrag på att hitta ännu tydligare former för elevinflytande på skolan.   
 
Vad gäller vårt andra fokusområde, närvaro, så har vi fortsatt hög frånvaro, men den har sjunkit jämfört 
med tidigare läsår. Det som har varit det tydligaste resultatet av närvaroarbetet är den åtgärdsstege 
som vi har tagit fram som ett metodstöd för hur vi på skolan ska fånga upp, kartlägga och åtgärda 
frånvaro. Alla insatser kommer att utvärderas och leder förhoppningsvis till att vi snabbare kan koppla 
relevanta och framgångsrika åtgärder till respektive elev.  Åtgärdsstegen kommer att börja användas 
fullt ut med start i augusti 2018. Vi ser också att tidiga insatser är viktiga och att det har varit 
framgångsrikt att koppla in studie- och yrkesvägledare i de samtal som har förts med elever som ligger 
i riskzonen för avhopp. Ibland har vi kommit fram till att det är andra insatser som behövs än att gå kvar 
i skolan och det brukar oftast bero på psykisk ohälsa som behöver behandlas innan eleven är redo att 
återuppta studierna.  
 
Sammanfattningsvis försöker vi vara en lärande organisation i så många avseenden som möjligt. Vi växer 
kontinuerligt och behöver anpassa våra arbetssätt både efter storlek på skolan men också efter hur vi 
ser att våra processer verkar fungera. Det som är mycket glädjande är att både medarbetare och elever 
trivs mycket bra på LBS Kreativa Gymnasiet och att det finns en känsla av stor delaktighet och högt 
engagemang  för vårt gemensamma uppdrag. Det ska bli roligt att fortsätta att utveckla skolan ihop 
och ser fram emot ännu ett läsår snart. Kommande läsårs fokusområden kommer att bestämmas i 
kollegiet i samband med uppstarten av det nya läsåret 2018/2019.  
 
 
Josefin Claesson, rektor 
 
 
 

  



GRUNDFAKTA 
 

OM LBS KREATIVA GYMNASIET 
 
Historik, fakta och organisation 
På LBS bedriver vi kreativa gymnasieutbildningar inom det Estetiska och det Tekniska programmet 
med dessa olika inriktningar:  

- LBS Media/Kreativ kommunikation (ES - Estetik och media)  
- LBS Spelgrafik (ES - Bild och formgivning)  
- LBS Grafisk design (ES - Bild och formgivning) 
- LBS Musikproduktion (ES - Musik) 
- LBS Arkitektur och samhällsbyggande (TE - Samhällsbyggande och miljö) 
- LBS Spelutveckling (TE - Design och produktutveckling) 
- LBS Systemutveckling (TE - Informations- och medieteknik).  

 
Vi har bedrivit utbildning sedan 1993 och gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti 
2007 ingår vi i utbildningskoncernen AcadeMedia.  
 
LBS har läsåret 2017/2018 14 skolor runt om i södra Sverige, från Lund i söder till Stockholm i norr. Under 
läsåret är det drygt 3000 elever som studerar på någon av våra skolor.  
 

Skola startår Skola Startår 

LBS Varberg  2001/2002 LBS Helsingborg 2009/2010 

LBS Borås 2002/2003 LBS Nyköping 2010/2011 

LBS Halmstad 2002/2003 LBS Jönköping 2011/2012 

LBS Kungsbacka 2005/2006 LBS Stockholm 2014/2015 

LBS Lund 2007/2008 LBS Göteborg 2014/2015 

LBS Trollhättan 2007/2008 LBS Linköping 2015/2016 

LBS Kristianstad 2008/2009 LBS Växjö 2017/2018 

 
Alla våra utbildningar utgår från en kreativ kärna där sambands- och sammanhangsperspektivet är 
bärande. Likaså präglas utbildningarna av det pedagogiska perspektiv som tar vara på elevernas 
upplevelser och erfarenheter. Genom en syn på lärande som innebär att man måste våga pröva och 
våga misslyckas för att komma framåt, ska utbildningen vara en god bas för eleverna att arbeta 
strategiskt, praktiskt och kreativt inom både nya och traditionella kreativa områden. 
Framför allt är det målen i läroplanen (LGY2011), inklusive examensmålen, som är vägledande för 
verksamheten i alla dess delar – från planering till genomförande, uppföljning och förbättring.  
 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Kvalitetsarbete inom LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver för 
att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det studie-, arbets- och 
samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som jobbar inom LBS hela tiden gör oss 
medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart det leder för eleverna. 
 



Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert och som vinner 
elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier och arbetslivet. 
 
I LBS systematiska kvalitetsarbete har vi fyra kvalitetsbegrepp som utgångspunkt. Det första är den 
funktionella kvaliteten. Den handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som 
finns i läroplanen och varje programs program-/examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som 
handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 
 
Det andra begreppet är den instrumentella kvaliteten som handlar om kvaliteten i våra strukturer, 
processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel 
att eleverna får det inflytande i sina studier som de har rätt till, en likvärdig undervisning av god kvalitet, 
likvärdig bedömning och betygssättning och att eleverna får särskilt stöd om det behövs för att nå 
utbildningsmålen.  
 
Därtill använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna efter 
avslutad utbildning. Slutligen använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna 
upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på 
utbildningen. 
 
Dessa fyra begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera 
och anpassa vårt arbete, så att våra elever får en utbildning med så hög kvalitet som möjligt. 
 
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar 
av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är 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 mars) 
där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och till 
sist en koncerngemensam Elevenkät (januari/februari) som ger en bild av elevernas upplevda kvalitet 
(se ovan) såsom trivsel, nöjdhet etc. 
 
I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att skapa 
ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under 
läsåret (funktionell kvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan 
redovisas i resultatsammanställningen och kommenteras i denna kvalitetsrapport.  
    
Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades kontinuerligt 
under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan, 
undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.  
 
Efter skolavslutning i juni sammanställs skolans kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan tas 
fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 
 

Finansiering 
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 LBS GÖTEBORG 
 
Organisation och arbetsformer 
 
Skolan organiserades läsåret 17–18 på följande vis: 
 

 
 
Rektor ansvarar för ledningsgruppen där det sitter fem personer: rektor, biträdande rektor, pedagogisk 
utvecklingsledare samt arbetslagsledare för de båda arbetslagen. De olika rollerna ansvarar för olika 
mötestyper: 

 Arbetslagsledarna håller i arbetslagsmöten där driftsfrågor samt programutvecklingsfrågor 
avhandlas. 

 Biträdande rektor håller i EHT-möte, studiecoachmöte samt elevfokusmöte en gång var fjärde 
vecka. 

 Pedagogisk utvecklingsledare håller i lärgruppsmöten med de båda arbetslagen. Där arbetar 
personalen med aktionsforskning utifrån eget formulerade frågeställningar utifrån den egna 
verksamheten och utifrån skolans fokusområden. 

 Rektor håller i APT en gång var fjärde vecka samt ledningsgruppsmöte. 
 Vi har även var fjärde vecka haft ett pedagogiskt fokus-möte där vi träffats i olika konstellationer, 

exempelvis i ämneslag.  

 
Systematiskt kvalitetsarbete 
Grunden i vårt kvalitetsarbete bygger på delaktighet, samverkan och processorienterat arbetssätt mot 
gemensamma mål med utgångspunkt i läroplanen. Arbetet utgår från en lägesbedömning och avslutas 
med en resultatutvärdering. Däremellan följer vi regelbundet upp arbetet och samlar in den 
dokumentation som bildar underlag för den slutliga resultatutvärderingen, då vi identifierar nya 
utvecklingsområden i behov av insatser för ökad måluppfyllelse.  



Lägesbedömningen, uppföljningen och resultatutvärderingen görs ur flera perspektiv och i flera forum. 
Hos skolledning, lärarlag, arbetsgrupper, elevråd, klasser och föräldrar. 

Arbetsprocessen bidrar till en systematik i kvalitetsarbetet och ett säkerställande att vi gör rätt saker. 
Samtidigt ger processen utrymme för att uppmärksamma sådant som sker spontant på skolan med 
målen i fokus. 

Lokaler 
Skolan är inredd med inspiration från den kreativa processen som tagits fram av LBS kreativa grupp. 
Högst upp på plan fyra har vi våra största salar som dessutom går att göra till en stor sal genom att 
öppna en vägg. Där är tanken att man ska ha möjlighet att inspireras. ”Storsalen” används då vi har 
behov av storföreläsning eller när vi bjudit in gästföreläsare.   
  
På plan tre kan man ägna sig åt informationsinhämtning. Där har vi tre undervisningssalar (varav en är 
utrustad med stationära datorer). Där finns också skolans bibliotek och personalrum. På plan två finns 
salar där man kan arbeta tillsammans, där ligger nämligen våra två ”ALC-salar”. ALC står för Active 
Learning Classroom och är en undervisningssal som främst är designad för att främja grupparbete och 
deltagande. I ALC-salen är det tänkt att eleverna ska vara aktiva medan läraren tar ett steg tillbaka för 
att bli mer utav en handledare i elevernas lärprocess. Med runda bord, whiteboardtavlor vid varje bord 
och ibland även TV-skärmar vid borden där eleverna kan visa sina arbeten är salen tänkt att förenkla 
såväl redovisningar som diskussion och gemensamt arbete.  
  
På plan ett ligger våra datasalar där eleverna lär sig bland annat programmering och digitalt skapande. 
Där finns också vår bildsal. På entréplan ligger vår redigeringssal för foto/film. Där finns massor av 
utrustning för att kunna producera och redigera bildmaterial.  
  
I övrigt är tanken att alla övriga ytor på skolan ska inspirera till kreativitet eller aktiv vila. Till exempel 
finns det en stor schackplan på plan ett och vi ställer ofta ut de olika produkter samt bilder som eleverna 
skapat i sina karaktärsämnen. 

 
Elever och personal 
På LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg har under läsåret haft 375 elever fördelade på skolans två 
program: Teknikprogrammet och Estetiska programmet. Se tabell nedan. Eleverna kommer från hela 
Göteborgsregionen. Detta kan förklaras med skolans tydliga profil som gör att många väljer oss trots 
att det innebär en viss resväg. Skolan har 30 medarbetare, varav 24,2 är pedagoger och 5,8 övrig 
personal. Bland den övriga personalen räknas administratör, skolledning, elevhälsoteamet/pedagogiskt 
resursteam och studiecoacher.  
 
Aktuella siffror: Juni 2018 

Nationellt program  LBS Program  Nationell inriktning  År 1  År 2  År 3  

Estetiska 
programmet  

LBS Media  Estetik och media 
(ESEST)  

59 43 27 

Teknikprogrammet  LBS 
Spelutveckling  

Design och 
produktutveckling 
(TEDES)  

75 56 50 

Teknikprogrammet  LBS System-
utveckling  

Informations- och 
medieteknik (TEINF)  

18 14 17 

Totalt        152 113  94  

 



 

BILAGOR 

DIAGRAMBLAD 1: RESULTATREDOVISNING – AVGÅNGSELEVER 
 

 
 

 
 
 



DIAGRAMBLAD 2: RESULTATREDOVISNING – SAMTLIGA ELEVER 

 

 



 

 

 

 

 

  



DIAGRAMBLAD 3: INDIKATORER – UNDERVISNING, TRYGGHET OCH STUDIERO 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIAGRAMBLAD 4: INDIKATORER – LÄRARBEHÖRIGHET, ÖVERENSSTÄMMELSE NP, UPPLEVD KVALITET 
 

 
 



 
 

 
 


