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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
När vi stänger läsåret 18/19 kan vi konstatera att vi har fler elever och pedagoger än förra året och
även fortsatt hög måluppfyllelse (97%) och upplevd trygghet (96%) hos eleverna. Trots att vi nästa
läsår går över 500 elever på skolan har vi lyckats hålla den för LBS Göteborg viktiga höga tryggheten
och känslan av att både elever och personal är nära varandra. Även om vi är många elever så gör
frekvent samläsning över programgränserna att man lär känna elever på andra program och att man
känner en tydlig samhörighet till skolan och dess elever.
Förutom de av skolan initierade programövergripande aktiviteterna så fortsätter också våra elever att
skapa nya kontaktytor. Både elevkåren och andra sammansättningar av elever ordnar ofta evenemang
utanför ordinarie skoltid. Dungeons and Dragons-klubb, Super Smash-turneringar och årligt LAN för
att nämna några exempel. Det är inte ovanligt att den i personalen som går sist får köra ut ett gäng
elever som helst av allt gärna hade stannat kvar längre på skolan.
Vi har haft en regelbunden kvalitetsgranskning från skolinspektionen där man tittade på de fyra
aspekterna: Rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och
betygssättning. Vi fick “högsta betyg” vilket är ett jättefint kvitto på att vår organisation och våra
processer bedöms som ändamålsenliga och adekvata. Vill man läsa beslutet kan man göra det här.
Jag ser fram emot att se vår skola fortsätta växa och förhoppningsvis behålla den “nära” känslan
elever emellan och även mellan lärare och elever. Vi är en skola där många elever hittar rätt både vad
gäller umgänge och intresse. Det skall vi fortsätta vara genom att fortsatt sätta elevens
kunskapsutveckling i fokus och att fortlöpande systematiskt utvärdera våra processer och rutiner.
Precis som vi formulerat i vår vision att våra elever ska “bli trygga i att pröva nytt” så vill vi ha en
organisation som är följsam och trygg att möta morgondagens behov.

Håkan Åkerblom, tillförordnad rektor LBS Kreativa gymnasiet Göteborg
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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 kunskapskraven.

Avgångsbetyg
Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2018/2019
Läsåret 2018/19 examinerade LBS Kreativa gymnasiet Göteborg sin tredje kull med avgångselever
vilket omfattade 94 st elever som slutade åk 3. I jämförelse med föregående läsår, där
examensgraden låg på 98%, ligger årets examensgrad på 97%. När det gäller
examensgraden för rikssnittet på nationella program låg den förra året på 90% (siffror för 18/19
saknas). Vår sänkning ligger på teknikprogrammet där siffran minskade från 97% till 95% från
föregående år till i år. Estetprogrammet examinerade återigen 100% av sina elever. I siffrorna för 2019
räknas inte elever med studiebevis med mindre än 2500 p i studieplanen med i statistiken. Det
handlar om tre elever som av olika anledningar inte kunnat fullfölja sina studier, en på
estetprogrammet och två på teknikprogrammet.

Den totala genomsnittliga betygspoängen (GBP) för alla våra avgångselever för detta läsår var 13,9
poäng (samma som förra året) och 14,3 för rikssnittet. Fördelningen över programmen visar att på
estetprogrammet gick GBP upp från 13.7 till 14.5 och på teknikprogrammet ner från 14,0 till 13,5. Det
betyder att estetprogrammet, i år, har genomsnittliga avgångsbetyg som ligger under rikssnittet för
estetprogrammet (14,8), men att vi närmar oss rikssnittet. Teknikprogrammets GBP gick däremot
under snittnivån för riket.
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Figur 1. Resultat avgångselever 2018/2019 *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 2018-2019

BIld: Betygsfördelning per program LBS Göteborg 2018/19.
Resultaten på enhetsnivå är nästan identiska jämfört med föregående år. Andelen underkända
kursbetyg kvarstår på 9 % medan prevalensen av betygsgraden för betyget "A” minskat från 14 % till
13 % och betygsgraden för "B" ökat från 14 % till 15 %. Förekomsten av betyget “C” har ökat 1
procentenhet från 19 % till 20 % och andelen elever med “E” är identiskt. Vi kan således inte dra
några slutsatser om trender åt något håll jämfört med tidigare år (2017/18).
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Bild: Betygsfördelning LBS Göteborg mellan Pojkar/Flickor 1819.
Vi kan även se att flickor har fler höga betyg (58% A-C) än pojkar (46% A-C).

Bild: Betygsfördelning per program LBS Göteborg 1819.
På programnivå ser vi att teknikprogrammet ligger i linje med förra året men på estetprogrammet har
vi fler elever som når de högsta betygen. Elever med betyget A till C var förra året 42 % men är i år 47
%. Andelen elever med betyget F har ökat med 1 procentenhet till 9 %.
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Bild: Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar
Vad gäller kursbetygen i ämnena svenska, engelska, matematik och gymnasiearbete så gör vi följande
noteringar: I kursen Gymnasiearbete minskar andelen godkända betyg från 97 till 93 % från läsåret
17/18 till 18/19. I Engelska 5 har andelen minst godkända betyg ökat från 95 % till 96 %. I Engelska 6
har andelen minst godkända betyg ökat från 88 % till 92 %. I Matematik 1b har andelen minst
godkända betyg ökat från 77 % till 85 %. I Matematik 1c har resultaten minskat från 98 % till 97 %
minst godkända betyg. I Matematik 2b har andelen minst godkända betyg minskat från 83 % till 58 %.
I Matematik 2c ser vi en minskning från 93 % till 78 %. I Matematik 3c har de godkända betygen ökat
från 54 % till 74 % godkända betyg. I Matematik 4 har betygen minskat från 93 % till 60 % minst
godkända. I svenska 1 ser vi en minskning från 93 % till 92 % minst godkänt. I Svenska 2 ser vi en
ökning från 86 till 92 %. I Svenska 3 minskning godkända betyg från 97 % till 95 %.
Vi har analyserat alla förändringar i betygsfördelning och det är framför allt resultaten i Matematik
som skiljer sig från föregående år. Resterande kurser har endast marginella skillnader.

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019
Nationella prov har genomförts i Engelska 5, Engelska 6, Matematik 1B, Matematik 2B, Matematik 2C,
Matematik 3c, 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 till tre dagar för att
gemensamt rätta de nationella proven. I figuren nedan har resultaten från årets (2019) nationella prov
i engelska, svenska och matematik jämförts med resultaten från nationella proven från föregående år
(2018).

Figur 2. Resultat i nationella prov 2018 resp. 2019.

Engelska
Resultaten på nationella provet i Engelska 5 ser något bättre ut än föregående läsår. Andelen F är
fortfarande 0% och de högre betygen ökar något, andelen C från 23% till 31% och A från 19% till 26%.
Intressant för oss är att överensstämmelsen mellan resultaten på nationella prov och kursbetyg ökat
från 65% till 83% (rikssnitt på 71%). För kursen Engelska 6 finns inga resultat från nationella provet att
jämföra med från förra året men vi kan konstatera att även här är andelen F 0%. Att andelen F på
nationella proven i såväl engelska 5 och 6 är på imponerande 0% kan delvis förklaras med att eleverna
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kommer till gymnasiet med goda förkunskaper samt intresse för kursen, men även att elever som
missade något av delproven på NP inte räknas i statistiken då det istället registreras som uteblivet
resultat.
Svenska
I Svenska 1 ser vi en marginell ökning i andel F från 5% till 7%, men i Svenska 3 kan vi konstatera en
större förändring där andelen F ökat från 4% till 20%. Sett till slutbetygen för Svenska 3 visas där inte
samma ökning, då andelen F i slutbetyg ökat marginellt från 3% till 5%. Varför provbetygen är lägre
än slutbetygen i Svenska 3 kan förklaras utifrån hur uppsatsdelen är ett för eleverna ovant sätt att
skriva; där provsituationen skiljer sig från skrivprocesser under kursen som oftast delas upp på fler
tillfällen och ger eleverna tid för reflektion, både i skolan och hemma. På grund av de låga resultaten
på NP i Svenska 3 fick eleverna möjlighet till ett form av omprov på skrivdelen i Svenska 3, dvs den del
där resultaten var lägst.
Provet i Svenska 3 till skillnad från provet i Svenska 1, täcker in en relativt liten del av kursens
kunskapskrav och centrala innehåll. Detta bidrar också till att inte låta avgörandet för kursens betyg
falla på resultatet i det nationella provet.

Matematik
En positiv förändring kan konstateras i Matematik 1B där andelen F sjunker från 50% till 23%, vilket
möjligen kan förklaras utifrån att årets årskurs inte haft några lärarbyten samt att undervisningen
förlagts under tre tillfällen i veckan där endast elever med F-varning kallats till det tredje tillfället varje
vecka, där de kunnat få stöd från två undervisande lärare. Att andelen F inom Matematik 2B ökat kan
förklaras utifrån att gruppen bestod av totalt 11 elever vilket medför att enskilda individer har en stor
inverkan på resultatet. Inom Matematik 3c utgör andelen F 52% av provbetygen, där ingen statistik
finns rapporterad för VT18. Andelen F i slutbetyg har däremot sjunkit från 46% till 26%, utifrån både
muntlig och skriftlig komplettering efter nationella provet, men 26% är en betydande andel som vi
behöver bevaka och motverka kommande läsår.
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RESULTATREDOVISNING- Upplevd kvalitet
Ett annat kvalitetsbegrepp som används inom LBS är Upplevd kvalitet, som handlar om hur eleverna
upplever utbildningen utifrån sina egna, personliga förväntningar och önskemål.
Den upplevda kvaliteten följs dels upp genom en årlig koncerngemensam elevenkät och dels genom
två undervisningsutvärderingar. Elevenkäten berör skolan som helhet och genomförs varje år i
januari/februari medan undervisningsutvärderingarna berör undervisningen i enskilda kurser och
genomförs i november och mars. I båda enkäterna anger eleverna på en skala 1-10 hur väl ett
påstående stämmer överens med deras upplevelse med 10 som högsta nivå, och diagrammen visar
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. Undervisningsutvärderingarna har här
sammanställts för att se de stora dragen av elevernas upplevelse av skolan under året och jämförelse
tas mellan de tre föregående årens vårterminer.

Trivsel, nöjdhet och rekommendation
Elevernas upplevelse av trivsel och nöjdhet är
under läsåret 18/19 oförändrat jämfört med
17/18, vilket är gott resultat då skolan vuxit i
antalet elever. Dessa siffror innebär att LBS
Göteborg gällande trivsel i stor utsträckning har
liknande resultat som LBS skolor generellt och
fortsätter den positiva utvecklingen från
föregående läsår. Nöjdheten på skolan är
oförändrad och ligger strax över snittet för
Academedia men ligger något lägre än LBS
generellt.
En klar förbättring ser vi i frågan om
rekommendationsgrad där vi ser en ökning från
51% till 71% på 2 år. Troligen handlar resultatet
om att skolan nu har landat både i de nya
lokalerna och i organisationen vilket ger en
positiv helhetsupplevelse hos eleverna.
I år lämnade de första studenterna som har
tillbringat alla sina tre år här på Östra Hamngatan
och de första ettorna har startat som har fått en
egen arbetsdator. I personalgruppen har vi också
fortsatt med aktionsforskning i vårt tredje år och
processerna börjar sätta sig.
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- instrumentell kvalitet

Undervisning och lärande

Organisering av undervisningen
LBS Göteborgs lärares bedömning av undervisningen kan inte som elevernas bedömning jämföras
mellan läsåren utan grundar sig främst på lärares uppfattningar. Kollegialt, vid läsårsstart, beslutades
det om ett gemensamt fokusområde, studiefokus. Fokusområdet var inte nytt på skolan utan hade
tagits fram tidigare läsår men uppfattningen var att det var ett arbete som fortfarande kunde, och
behövdes, utvecklas. Förbättringsarbetet skedde främst i lärgrupper där lärare, enskilt eller
tillsammans, genomförde aktioner för att förbättra (eller undersöka) studiefokus i den egna
undervisningen. Några av de aktioner som genomfördes var att låta eleverna arbeta i basgrupper, att
arbeta med tydliga målbilder och förväntat resultat, lågaffektivt bemötande samt rörelsepauser.
Utifrån resultatet på undervisningsutvärderingen och elevenkäten har inte studieron ökat, utan istället
minskat marginellt. Hänsyn bör dock tas till att såväl personalstyrka som elevantal ökat under läsåret.
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 pedagogerna
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.
Pedagogerna har under läsåret 18/19 gjort regelbundna lektionsbesök hos varandra i syfte att
utveckla den egna praktiken. Under dessa tillfället observerades hur nya uppgifter presenteras och
hur tekniska hjälpmedel används i undervisning. Pedagogerna skulle dessutom vid ett tillfälle filma sin
egen undervisning som utgångspunkt för diskussion och analys med kollegor. Genom ett sådant
arbetssätt har kollegor kunna samverka, diskutera och utvärdera sitt, såväl som andras, arbete.
För att stötta lärare och möjliggöra validitet och likvärdighet i undervisningen togs det också under
läsåret fram ett ramverk med rutiner för att planera, genomföra och bedöma sin undervisning.
Ramverket framtogs utifrån Per Måhls presentation och föreläsning i början av läsåret, på tidigare
lärgruppsarbete och kollegialt lärande samt lokalt framtagna rutiner. Ramverket innehöll bland annat
att en planering skulle beakta de fyra elevdelarna förväntat resultat, examinationsuppgifter,
bedömning och undervisning. Lektionen skulle, i den mån det var möjligt, genomföras utifrån den
gemensamma lektionspolicyn. Vid bedömning skulle pedagoger bland annat arbeta med att lyfta
fram exempel på hur ett godtagbart elevarbete kunde se ut samt vad som var nödvändigt för att nå
kunskapskraven för C och A. I den mån det var möjligt skulle eleverna arbeta med uppgiftsmatriser
på examinationsuppgifter.
Återkopplingskvällar: En gång per termin bjuds elever i år 1 och 2 samt deras vårdnadshavare in till
korta möten med undervisande lärare. Dessa kvällar brukar vara mycket uppskattade av alla
inblandade då det ger en möjlighet till fördjupad kontakt och inblick i elevens utveckling.
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Skriftlig återkoppling: Vi arbetar sedan detta läsår med två olika system för skriftlig återkoppling,
Schoolsoft för övergripande i kurserna och Google Classroom för det dagliga arbetet med uppgifter
och övningar. I Schoolsoft kan eleverna se hur de ligger till i kurserna genom matriser och
kommentarer kring de uppgifter de redan genomfört. I Google classroom ger lärarna återkoppling på
uppgifterna och kan kommentera direkt i dokumenten även under arbetets gång.

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen
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
ärelevenkäten, 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.
En liten nedgång i elevenkäten ser vi i frågan om nöjdhet i undervisning där 68% angav sig vara nöjd
jämfört med 71% föregående år. I den kompletterande undervisningsutvärderingen, som har
fördjupade frågor om undervisningen, ser vi en fråga som sticker ut när det gäller nöjdhet. Frågan om
“Läraren informerar mig regelbundet [...] om hur det går för mig och hur jag kan utvecklas ännu mer”
ligger på 61% vilket är lågt men är ändå en ökning med 2 procentenheter från läsåret 17/18 (övriga
frågor om nöjdhet ligger i år på 68% eller över). En förändring som kan ha påverkat resultatet positivt
är införandet av Google Classroom. Vi valde också att använda oss av Google Classroom, en
lärplattform som erbjudit större möjligheter till pedagogiska och kommunikativa möjligheter än
tidigare lärplattformer.
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Kreativitet
Jämfört med läsåret 17/18 anser eleverna till lika del (65%) eller något högre att de har en kreativ och
inspirerande miljö och att utbildningen ökar deras kreativa förmåga. Detta kan jämföras med
undervisningsutvärderingen där 68% ansåg att läraren ger dem möjlighet att utveckla sin kreativitet.

12

En ökad nöjdhet ses i frågan om organisation för elevinflytande som ökat med 5 procent från 64% till
69%.

Fokusområden
Under läsåret 17/18 uppmärksammades en
nedgång i upplevelse av arbetsro på skolan.
Dock angav 78% av eleverna i
undervisningsutvärderingen att läraren var bra
på att skapa studiero (oförändrat för 18/19)
och därför tolkades 17/18 resultatet som att
möjlighet till studiero saknades i de
gemensamma ytorna och utifrån detta
genomfördes förändringar såsom IT/egna
datorer och studieplatser. Då nöjdheten i
elevenkäten angående arbetsro ändå inte
ökats samt att elevantalet ökas inför nästa år
behöver vi fortsätta se över frågan om
studiero både i klassrum och gemensamma
ytor.
Under läsåret har mentorerna aktivt arbetat med studiefokus i sina klasser. De har lagt stort fokus på
att i klassrumssituationer ska det råda god studiero för alla elevers bästa. Mentorerna har även
kontinuerligt lärt ut och övat studieteknik med eleverna. Som ett led i detta arbete har de även
fokuserat på att skapa goda relationer inom klasserna och att skapa god självkännedom hos eleverna.
Den marginella minskningen i upplevd studiero kan bero på att det ökade antalet elever på skolan
även innebär att fler elever rör sig i lokalerna under en skoldag. En annan bidragande faktor till
minskningen i upplevd arbetsro kan vara att ventilationen i skolan inte har fungerat så bra under
läsåret. Varma klassrum ger ofokuserade elever. Sammanfattningsvis kan det konstateras att det
arbete som görs på skolan på det stora hela ger en ökning från 2017 och framåt, trots minskningen
som noterats det här läsåret.
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En klar förbättring jämfört med föregående läsår är nöjdheten kring skolans datorer och nätverk då
den upplevda kvalitén kring IT ökade från 37% till 57%. Även upplevelsen av skolans tekniska
utrustning har förbättrats med en ökad nöjdhet från 37% till 61%. Båda frågorna ligger nu på högsta
uppmätta nivå under de tre senaste åren. Troligen har detta ett samband med utdelning av
personliga elevdatorer vid läsårets start. Detta som ett resultat av beslut från föregående års
elevenkät. Vi har märkt att det gått åt mindre tid till att dela ut datorer under lektionen, mindre
teknikstrul samt att eleverna haft möjligheten att arbeta vidare med sina arbeten hemifrån. Ytterligare
förbättring inför nästa läsår är att säkerställa nätverkets stabilitet och kapacitet på de övre
våningsplanen i byggnaden.

EWS: EWS eller Early warning system är ett digitalt verktyg för pedagoger, elevhälsan och
skolledningen att proaktivt arbeta med elevernas måluppfyllelse. Arbetet 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. Det har också varit värdefullt för skolans
studiecoacher att kunna titta i EWS för att se vilka elever som lärare är oroliga för, samt för att skapa
en effektiv samverkan mellan elevhälsan och lärare kring elevernas lärande och progression.
Resurstid: Under läsåret 18/19 infördes också resurstid på schemat. Upplägget innebar att eleverna
kunde bli kallade på ett femtio minuters långt pass i veckan. Under detta tillfälle var alla lärare
tillgängliga och kunde hjälpa eleverna beroende på vilket ämne de arbetade med. Elever som varit
sjuka, eller hamnat efter av någon anledning, kunde under dessa tillfälle få tid att arbeta ikapp. Andra
behov som kunde bli tillgodosedda var elever som behövde extra stöd eller att undervisande lärare
kunde använda tiden för att bemöta anpassningar i undervisningen (exempelvis redovisningar istället
för skriftliga inlämningar). Tiden användes också som omprovstillfälle.

Sambedömning nationella prov
Nytt för i år är att det endast är obligatoriskt med nationella prov i sista obligatoriska kursen i
matematik, engelska och svenska. I diskussionen kring nationella provens genomförande lyftes
flertalet åsikter till fördel för genomförandet. Fördelarna ansågs vara en möjlighet till att säkerställa
likvärdigheten i bedömningen samt att lärarna i engelska fick möjlighet att hålla sig uppdaterade
kring vad som anses vara rätt nivå på respektive kurs. Det som togs upp som möjligt nackdel var ökad
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arbetsbelastning. Undervisningsfria dagar för gemensam bedömning betonades som en
nödvändighet för att proven skulle kunna genomföras.
Sambedömning av de nationella prov som genomfördes under vårterminen var ett led i arbetet med
likvärdig och rättssäker bedömning inom ämnen. Vi organiserade även för anonymiserad rättning av
de nationella proven i svenska, engelska och matematik genom användandet av programmet Inspera.
I Inspera anonymiserades elevernas prov genom att de tilldelades ett provnummer. I ämnena
engelska och svenska sambedömdes elevtexter från alla de olika klasserna. För bedömningen av de
muntliga proven deltog alla skolans engelsklärare i en inledande bedömning för att ytterligare öka
likvärdigheten. De muntliga nationella proven i engelska spelades också in.
Genomförandet av de nationella proven var i år mycket mer styrt och organiserat. Det har varit
tydligare vad provvakt skall göra och vilka ramar som finns. I kollegiet höjdes det dock röster för att
det blev väldigt mycket avbrott i andra kurser i samband med de nationella proven.
Det har också under året arrangerats en gymnasiegemensam ämneslärardag som hölls i Göteborg i
mars, där alla lärare i gymnasiegemensamma ämnen inom LBS träffades och diskuterade bedömning
och likvärdighet. Vi tittade på uppgifter utförda på de olika skolorna och elevexempel till dem samt
diskuterade bedömning.

Analys av betyg och resultat på nationella prov
Svenska: På grund av att resultatet på nationella prov ska väga tyngre i kursen så upplever en del
lärare att de också fått sätta lägre betyg i kursen svenska, främst svenska 3.
Provsituationen i nationella provets uppsatsdel i svenska 3 påverkar - i svenska är det ett ovanligt sätt
att skriva, ofta är skrivande mer av en process. Svensklärarna har konstaterat att man i kursen oftare
erbjuder övning i att skriva utredande under längre tid och att man för att förbereda sig inför provet i
större utsträckning kommer erbjuda mer provlika skrivsituationer. Det kan också påverka resultaten på
nationella provet, alltså självaste provsituationen. Efteråt får eleverna mer “rimliga” möjligheter att
göra en liknande uppgift - då kanske lyckas bättre vilket leder till högre betyg. Skillnaden mellan
slutbetyg och resultat på nationella provet handlar främst om skrivdelen på nationella provet.
Överensstämmelsen mellan exempelvis det muntliga delprovet och andra muntliga presentationer är
mycket högre. Vi funderar på om vi bör förändra upplägget på kursen. Vi vill inte det. Men om vi ska
göra vårt jobb som det ser ut nu så måste det ske.
Betygsfördelning mellan pojkar och flickor ser ut som resterande del av samhället. Frågan vi bör ställa
kanske är om det är något vi i vår skola kan göra för att möjliggöra för alla elever. Vi upplever att det
görs många anpassningar för att öka möjligheter för enskilda elever. En av de anpassningar vi gör för
att låta eleverna lyckas är att låta elever göra muntligt vilket framförallt brukar kunna vara ett stöd för
pojkar.
Engelska: Betygen i engelska 5 är på ungefär samma som föregående år medan det i engelska 6
skiljer sig en del. Skillnaden tros bero på en något starkare elevgrupp föregående år (höga resultat i
En6 förra året), då samma elever fick höga resultat i engelska 7 i år.
Sambandet mellan det summerade resultatet på nationella proven var mer överensstämmande på
LBS-Göteborg än i riket. Detta tror vi beror på att vi under året har haft ett tydligare samarbete mellan
lärarna. Flertalet övningar, inlämningar och ämnesområden har utvecklats gemensamt samt i viss mån
sambedömts. Samarbetet har gett oss ett brett underlag och samma förmågor har testats flertalet
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gånger vilket förhoppningsvis bidragit. Det arbetet kommer byggas vidare under nästa år. Även om
inte betygen förändrats i stor mån så upplever vi att vi har en mer likvärdig bedömning. Nya lärare i
engelska, de stora kursgrupperna samt att lärarna inte fått följa sina tidigare elever gör det svårt att
göra jämförelser med tidigare år.
De svårigheter som kan finnas, exempelvis läsförståelse, är något som eleverna redan kanske kommer
med. Det är kanske något vi bör ha fler strategier för att bemöta.
Matematik: Det är svårt att säga om betygsresultaten i matematik påverkats av det givna
fokusområdet studiefokus. Matematiklärarna kan se andra handlingar som ligger till grund för
studieresultaten, exempelvis att det använts salar som lämpar sig bättre för matematikundervisning.
Salar med två stolar vid varje bord har använts istället för cafébord där 4-6 personer kan sitta. Digitala
verktyg som Kunskapsmatrisen har använts för att visa tydligare på elevernas framsteg, den är direkt
kopplad till både uppgifter de jobbar med och provresultat. För nästkommande läsår har
matematiklärarna en önskan om salar som är dedikerade för matematikundervisning, det vill säga
salar som på bästa sätt möjliggör en lyckad matematikundervisning.
Det är framför allt resultaten i matematik som skiljer sig från föregående år i de tre ämnen som vi tittat
på. I matematik 1b ser vi en stor förbättring av betygen i kursen vilket vi bedömer beror på två
faktorer, för det första har vi satt in en extra lektion i veckan för de elever som haft svårt i kursen och
för det andra har eleverna haft samma lärare hela kursen vilket inte var fallet föregående år. Att dela
upp lektioner till 3x60 min, där en lektion är resursstyrd och med möjlighet att komplettera muntligt, i
kombination att vara två lärare i klassrummet vid dessa tillfällen, har varit den främsta faktorn som
tagit elever till E.
Den stora försämringen i matematik 2b kan till stor del förklaras av att det är mycket få elever i
kursgruppen så det statistiska utslaget blir stort, antalet elever med lägre betyg skiljer lite från
föregående år. I matematik 3c har resultaten ökat markant vilket till stor del beror på att eleverna haft
samma lärare både under kursen men även i föregående kurser. Gällande matematik 4 hade vi i år en
grupp kursdeltagare med mycket hög frånvaro vilket syns i slutbetygen, till nästa år är målet att vi blir
mer stringenta i vår rekommendation eller avrådan till elever huruvida de skall läsa högre
matematikkurser.
Att andelen F ökar i matematik 2c från 7% till 22% bedömer vi kan delvis bero på att två av
huvudlärarna är nyexaminerade, samt att föregående årskurs var kravet att ligga på grön nivå för
samtliga uppgifter i kunskapsmatrisen. Matematik 2b-diffen jämfört med rikssnittet är endast en elev
(det var totalt 11 elever i klassen). Matematik 1b och 2c stämmer väl överens med riket, och andelen F
på NP ligger som det tidigare resultatet. I matematik 3c har eleverna kompletterat efter NP, vilket
påverkat deras betyg. I matematik 4 har vi ej statistik för NP VT19, vilket gör det svårt att dra en
slutsats. Vi ser dock att andelen slutbetyg F har ökat från 7% till 40% från läsåret 17/18 jämfört med
läsåret 18/19. Vår slutsats är att nationella prov vägde tyngre detta läsår än tidigare.
Då det är färre flickor än pojkar, medför betygsfördelningen en stor inverkan av enskilda individer. Vår
bedömning är att det ligger i linje med riket, där det är en trend att flickor gynnas bättre av
undervisningsformen men att det är komplext att spekulera kring orsakerna.

Samarbeten i undervisning
En central del i skolans utvecklingsarbete har under året varit att tydliggöra syfte och mål med skolans
olika inriktningar för eleverna. Att identifiera olika identiteter inom de olika programmen och stärka
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känslan av en sammanhållen utbildning har flera olika kurser jobbat tillsammans med
ämnesöverskridande aktiviteter. Detta ger också en möjlighet till sambedömning samt förstärkt
gemensam syn på skolans uppdrag och mål mellan lärare. Inom estetprogrammen har ett fortsatt
utvecklingsarbete mellan bild/grafiklärare i form av tvålärarsystem och projektbaserade uppgifter har
nu landat i ett naturligt arbetssätt där goda resultat i form av tydligare måluppfyllelse uppnåtts.
Andra samarbeten som givit god effekt är exempelvis förlängda sex
och samlevnadsprojekt mellan olika bildkurser och mellan
bild/kuratorn där eleverna fått djupdyka i identitetsfrågor, politik och
yttrandefrihet för att nå såväl kursmål som att skapa fördjupad
förståelse om värdegrunden.
Under fyra veckor arbetade såväl det estetiska som det tekniska
programmet i årskurs 1 ämnesövergripande under temat Hållbar
utveckling. Projektet gick ut på skriva en rapport, och på så sätt
utveckla det vetenskapliga skrivandet, samt att göra en analys av
ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet. På det estetiska
programmet hade man utgångspunkt på samhälleliga och historiska
aspekter medan man på det tekniska programmet fokuserade på
samhälleliga och tekniska orsaker och lösningar.
Mentorerna har en viktig roll i att stärka elevernas studiegång på
olika sätt. Kommunikationen och samarbeten mellan mentorer,
lärare och elever är viktig i att hitta fungerande strategier för en fungerande studietid. Ett exempel
under året är ett samarbete mellan Fysik och mentorer med fokus på studieteknik, vilket ledde till mer
förståelse av kursens innehåll och bättre fokus. Detta kommer utvecklas vidare.
Detta läsår har estetlärare tillsammans visualiserat en röd tråd för eleverna genom en visualisering av
en karaktär. Röda trådens syfte är att visualisera enkelt och tydligt det eleverna ska lära sig under sina
tre år på LBS Göteborg. Den ska visa eleverna hur man går från skiss med blyerts i årskurs 1 till färdiga
3D-modeller i årskurs 3. Under kommande läsår kommer röda tråden att utvecklas till en nteraktiv
applikation där man kan läsa tydligare om de olika stegen det krävs och i vilken kurs under
utbildningen man lär sig dessa. Röda tråden är ett levande koncept och kommer utvecklas och ändras
under kommande år.
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Figur: Karaktären till Röda Tråden i Spelgrafik

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:
Under läsåret utvecklades också resurstiden. En del elever hade flera ämnen de behövde arbeta med
och då bedömdes 50 minuter i veckan vara något lite. Av den anledningen så infördes ett extra
matematikstöd i kursen matematik 1b. Även i Kemi 1 infördes en extra resurstid. Genom sådana
åtgärder minskade “konkurrensen” mellan eleverna under resurstiden.
Grafikstugan: Grafikstugan är ett icke schemalagt och frivilligt tillfälle för elever som vill jobba extra
med medieämnen under hjälp av pedagoger. Varje tisdag under 3 timmar har verksamheten bedrivits
och har alltid varit bemannad med 1-2 medielärare. Under grafikstugan har det funnits möjlighet att
komma och få hjälp med uppgifter, att komplettera eller bara jobba med grafik över lag. Detta har
varit en tidigare aktionsforskning som nu är integrerad i arbetet på skolan. Detta har i det stora hela
varit väldigt uppskattat av elever. Kommande år kommer grafikstugan att utvecklas till spelstugan där
även elever intresserade av programmering är välkomna att få extra hjälp och inspiration.

Studiefokus
Studiefokus har varit skolans fokusområde två år i rad då pedagogerna anser att studiefokus starkt hör
ihop med elevernas utveckling och resultat. Enligt enkätresultatet upplever eleverna att studieron i
klassrummet minskat jämfört med förra året, från ett snitt på 7,95 till 7,9. Minskningen är marginell
trots att elevantalet ökat, vilket upplevs som positivt. I flera av skolans aktionsforskningsprojekt har
lärare kunnat se en positiv utveckling för ökat studiefokus hos eleverna, vilket kanske inte varit direkt
mätbart i årets enkäter eller betyg, men som förhoppningsvis kommer ge effekt till kommande år.
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Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
Arbetet med extra anpassningar under läsåret 2018/2019 har överlag fungerat bra. Vi har haft ett
större antal elever med behov av elevassistent och de elever som beviljats ekonomiskt stöd för
assistent, p g a extraordinärt stödbehov, har fått detta. Skolan har också erbjudit elever med behov av
extra hjälp och tid från mentor, speciallärare och specialpedagog, att arbeta i studion, ett mindre rum
med lugn studiemiljö.
Dokumentationen kring elevers behov av anpassningar har utvecklats under året genom ett
dokument som delas med undervisande lärare på Google. På detta sätt har alla på ett enkelt sätt
kontinuerligt kunnat se de anpassningar som identifierats för respektive elev. Detta dokument
kommer att utvecklas ytterligare under nästkommande år för att säkerställa att rätt anpassningar
beskrivs samt att anpassningar provas och utvärderas (detta beskrivs närmare under kapitlet om
elevhälsan).
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 mentorer har arbetat med vissa elever i form av återkommande möten med avstämning kring
struktur, motivation och framåtsyftande planering och stöd. Extra anpassningar vid lokala och
nationella prov har erbjudits kontinuerligt under läsåret och har fungerat mycket bra. Ämneslärare,
mentor 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 2018/2019, 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 varit det område som de flesta lärare har
bedrivit sitt förbättringsarbete kring. Denna aktionsforskning har gynnat alla elever då den inneburit
extra anpassningar som ökat tydligheten i kurserna.
På LBS Göteborg jobbar lärarna aktivt med den redan etablerade uppgiftsmallen för att underlätta för
elever med NPF-diagnoser. Uppgiftsmallen förs vidare till nyanställda och vikarier för att bidra till en
tydlig struktur för alla elever. Under 17/18 konstaterade vi att vi under 18/19 ville vidareutveckla
uppgiftsmallen. Detta har vi gjort genom att komplettera den med så kallade indikatorer efter Per
Måhls presentation och föreläsning i början av läsåret. Indikatorerna ämnar att förtydliga målen med
uppgifterna för eleverna kopplade till kursmålen. För lärarna innebär detta en konkretisering av
uppgifters lärandeinnehåll och ett förtydligande kring vad för kvaliteter i uppgifterna som lärarna tittar
särskilt efter vid bedömning av uppgiftslösningar.
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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 att 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 (97%). Skolan har även under
vårterminen skärpt rutinerna för anmälan av frånvaro vilket har visat en positiv trend i elevers närvaro,
läs under Utvärdering – Hälsofrämjande och Förebyggande arbete.

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 mentorernas
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
organisation, i form av mentorer 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 2019/2020 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.
Baserat på lärarnas arbete i lärgrupperna görs ett förtydligande vid uppstart hösten 2019 kring
möjliga angreppssätt för att göra aktioner i riktning mot skolans fokusområden. De två spåren, ett
allmändidaktiskt spår och ett ämnesdidaktiskt spår, syftar till att tydliggöra olika vägar att utveckla
undervisningen för att möta elevernas behov på skolan.

20

Elevhälsoarbetet
Organisering av elevhälsoarbetet
Elevhälsan är en central del av skolans verksamhet och leds av rektor. För att åstadkomma en
kontinuitet över året leddes elevhälsans arbete av specialpedagog under ordinarie rektors frånvaro
vårterminen 2019. Tillförordnad rektor deltog i arbetet och ansvarade för beslut. Elevhälsan bestod
2018/2019 av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare. Under en
period av vårteminen stod skolan utan skolsköterska då nyrekrytering pågick.
Elevhälsoteamsmöten har hållits varje vecka i två och en halvtimme. Varannan vecka har fokus varit
estetiska programmet och varannan vecka fokus på teknikprogrammet. På elevhälsoteamsmötena
deltog även skolans biträdande rektorer och heltidsmentorer när mötena behandlade de program,
klasser och elever som de har ansvar för. Mötena har under året handlat om att tvärprofessionellt
samarbeta och 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.
Arbetet med dokumentation av elevhälsans arbete har varit ett utvecklingsområde under året. Vi har
tagit fram ett nytt system för att anmäla elever till elevhälsoteamsmöten samt att dokumentera våra
möten. Resultatet av detta har varit en förtydligad struktur på våra möten. Parallellt med detta arbete
har ett dokument för att följa arbetet i olika elevärenden tagit fram. Utifrån en mall dokumenteras
arbetet kring varje elev på ett sätt så att det går att följa vårt arbete på ett professionellt sätt.
För att koppla samman elevhälsoteamets arbete med pedagogernas uppdrag har mentorerna haft tid
med pedagogerna på programlagsmöten varannan vecka för att återkoppla och fånga upp frågor
som rört individer såväl som klasser. Även specialpedagog har deltagit på flertalet av dessa möten.
Skolan har också haft ett Elevhälsomöte (EHM) en gång i månaden där all personal på skolan har
deltagit. EHM har har ersatt Elevfokusmöten med målet att skapa en mötesform med ett
förebyggande fokus. EHM har letts av rektor, biträdande rektor eller specialpedagog och har haft
olika fokus under året. Verksamhetens och pedagogernas nulägesbeskrivningar har styrt innehållet på
mötena. Elevhälsans professioner har deltagit i olika roller på dessa möten.
Under läsåret 18/19 utökade vi antalet heltidsmentorer på skolan. Anledningen till det är att skolan
växer och har fler elever men också för att vi ser positiva effekter av mentorernas elevnära arbete.
Utökade mentorstjänster ersatte den heltidsanställda specialläraren (även specialpedagogtjänsten?)
Skolpsykologen har arbetat 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 mentorer.
Skolan har haft speciallärartjänst som arbetat 10% med undervisning och stöd i mindre grupper till
elever med fokus på skrivande. Även skolans biträdande rektorer var en viktig del i elevhälsans arbete
och har tillsammans med mentorerna samordnat elevhälsan kring elevärenden på respektive
program. De biträdande rektorerna har varit en viktig länk mellan elevhälsan och pedagogerna då de
leder programlagens arbete och är pedagogernas närmsta chef.
Under hela läsåret 18/19 har skolan ingått i ett ESF-finansierat projekt 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. Under föregående år tog
elevhälsoteamet fram ett metodmaterial i syfte att kunna utreda och kartlägga frånvaro på ett

21

systematiskt sätt. Under året har arbetet implementerats och flertalet elever kartlagts med hjälp av
materialet. Projektet pågår i ytterligare ett halvår och under höstterminen ligger fokus på att
implementera arbetet i vårt förebyggande och åtgärdande arbete samt bli en naturlig del av vårt
systematiska kvalitetsarbete.

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Under året har tre separata möten hållits med hela elevhälsan, alla mentorer och båda de biträdande
rektorerna då förebyggande och hälsofrämjande arbetet lyfts fram ytterligare. Vid mötena har vi
identifierat vilka kompetenser vi har som kan användas i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete
samt hur detta ska organiseras. Utmaningarna har varit att hitta former för och tid till detta. Det
handlar både om elevhälsans och mentorernas tid, men även tillgången till tid med elever och
undervisande lärare. Arbetet följs bland annat upp i det pågående arbetet med att ta fram en
elevhälsoplan och ett årshjul för insatser från elevhälsans professioner till elever och personal, samt
genom det samarbete i utvecklingsprocesser som specialpedagog inlett med skolans studie- och
yrkesvägledare och den pedagogiska utvecklingsledaren.
Som en del i ett hälsofrämjande arbete har specialpedagog hållit i kompetensutveckling kring
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för all personal. Personal från elevhälsan samt
mentorer och biträdande rektorer har under året också deltagit i externa
kompetensutvecklingsinsatser kring närvarofrämjande arbete, psykisk ohälsa och arbete med en
drogfri skola.

Friskfaktorer
Utgångspunkten för det förebyggande arbetet är förebygga ohälsa och hinder i elevers lärande. I vårt
hälsofrämjande arbete utgår vi från ett salutogent perspektiv, det vill säga från det friska. Det handlar
om att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att på skolan
skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsoarbetet grundas i
sambandet mellan hälsa och lärande och därmed i samverkan med elev, undervisande lärare och
elevhälsans professioner. Utgångspunkten för oss är att elevens hälsa har betydelse för
skolprestationer och lärande och för deras möjlighet att fungera i den social miljön i skolan samt att
skolprestationer påverkar elevers mentala hälsa. Med utgångspunkt i detta är fokus för elevhälsans
hälsofrämjande och förebyggande arbete elevens upplevelse och våra samverkansformer.

Mentorernas arbete
Klassnivå
Under läsåret jobbade mentorerna med klasserna en gång i veckan i 40 minuter under mentorstiden,
till skillnad från föregående år då klasserna endast hade 30 minuter varannan vecka. Läsåret startade
med intentionen av att mentorstiderna skulle få större vikt för eleverna och deras skolgång. Fokuset
på träffarna var att stärka klassgemenskapen och på så sätt även stärka individens trygghet i gruppen.
Under höstterminen jobbade klasserna i helgrupp och fokus låg då på studieteknik, att skapa eller
uppdatera klasskontrakt samt stärka eleven kunskap om sin egen studiegång. Under mentorstiderna
fick eleverna även ta del av information om skolan och diskuterade skolrelaterade problem och
frågeställningar i helgrupp. Tiden användes även till att genomföra återkommande enkäter och
liknande uppgifter som ligger utanför kursernas innehåll. Vidare under vårterminen delades de flesta
klasser upp i grupper om 8-10 elever för att jobba mer intensivt på individnivå. Eftersom man jobbade
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med ämnen som självkännedom, skriva CV och framtida studier var det viktigt att skapa en trygg
grupp samt att mentorn skulle få möjlighet att se varje elev.
Mentorerna upplevde efter att ha utvärderat årets arbete med eleverna på gruppnivå att det finns en
större tilltro till och kännedom om mentorernas funktion på skolan. I utvärderingen framkommer att
mentorstiden till stor del bidragit till denna effekt. Eleverna ombads även att utvärdera mentorstiden
och mentorns arbete och det framkom då att flera elever uppskattat tiden med sin mentor för att man
då haft möjlighet att prata med sin mentor. Eleverna som detta år gick i årskurs ett
Individnivå
Läsåret startade med att mentorerna tilldelades färre antal klasser än tidigare år. På så sätt har varje
mentor haft färre elever att jobba med och därför kunnat ha större individfokus. Målet med detta var
bland annat för mentorerna att tidigare under läsåret kunna identifiera eventuella problem men också
stötta progression för individen.

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 hjälpa de elever som behöver mer stöttning.
Precis som tidigare år arbetade vi under läsåret 18/19 med Early Warning System (EWS), vilket
underlättat arbetet med att snabbt uppmärksamma elever med behov av särskilt stöd eller extra
anpassningar. Under föregående år saknades en möjlighet för lärarna att se varandras markeringar
och det var svårt för skolledning och elevhälsa att få en överblick på klass-, ämnes- och lärarnivå. För
att komma till rätta med detta utvecklade specialpedagog under starten av läsåret en ny modell för
att EWS skulle kunna uppfylla våra önskemål. Syftet med EWS 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. EWS har fyllts i av alla lärare
i respektive kurs var fjärde eller var sjätte vecka under läsåret.
Nytt för i år har även varit de möten som följer efter en EWS. Efter varje EWS har rektor, biträdande
rektorer och specialpedagog träffats för att analysera EWS på övergripande nivå. Därefter har
biträdande rektor och specialpedagog träffat respektive mentor för att analysera resultat på klass- och
individnivå och planerat för åtgärder. Dessa har sedan på olika sätt återkopplats till elev och
undervisande lärare. För att kunna använda resultaten för analys och förebyggande arbete på
gruppnivå kommer formerna för uppföljning av EWS utvecklas ytterligare under kommande läsår
genom en ny mötesform.
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Bild på beskrivningen av EWS och möten
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.
Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd
I arbetet med att kartlägga och utreda elevernas behov av särskilt stöd har specialpedagog arbetat
med att utforma en struktur där elev, eventuella vårdnadshavare, mentor och undervisande lärare
deltar både i kartläggnings- och analysarbetet. Detta arbete kommer att fortsätta att utvecklas och
implementeras under kommande för att utveckla både en effektivitet och professionalitet i arbetet
med att kartlägga elevens behov för att kunna sätta in rätt anpassningar och stöd. Fokus ska vara en
professionell och effektiv process med att identifiera extra anpassningar samt att prova, utvärdera och
intensifiera dessa samt därefter vid behov utreda elevens behov av särskilt stöd och planera för
stödinsatser.
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. 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 och mentorerna är viktiga i detta arbete. Under våren har stort fokus lagts på de elever som
skulle ta studenten och mentor och biträdande rektor har hållit i examensmöten med fokus att
identifiera behov och att stötta eleverna att nå målen för kurserna och därmed examen.
Skolans Studio har även i år varit en uppskattad plats för elever att gå ifrån ordinarie undervisning och
arbete i en lugn miljö. I och med att vi inte haft en speciallärare på plats i Studion med uppdrag att
arbeta med eleverna har detta inte varit ett särskilt stöd för elever. Detta har inneburit ett ökat behov
av individuellt stöd från mentorerna. Men vi har också fokuserat på att anpassa för elever i
klassrummet för att skapa ökade förutsättningar för delaktighet och inkludering. Arbetet med särskilt
stöd för eleverna och utformningen av Studion kommer vi att fortsätta att arbeta med under
kommande läsår för att hitta den bästa formen för detta.
Under kommande år vill vi fortsätta att utveckla arbetet med att anpassa för elever på gruppnivå. För
elevernas del handlar det om att lärmiljön (socialt, pedagogiskt och fysiskt) ska vara tillgänglig för att
och en stor andel elever med behov av extra anpassningar blir en tung belastning för undervisande
lärare. Läsåret avslutades med att all personal på skolan har fyllt i Specialpedagogiska
skolmyndighetens “Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning” och med grund i detta kommer
specialpedagog i samarbete med resten av elevhälsan samt personalen identifiera
utvecklingsområden i lärmiljön för kommande år.
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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 resurstid
varje vecka. Resurstiden har varit bemannad av samtliga lärare. Vi konstaterar att dessa varit
framgångsrika och uppskattade av både elever och personal och att de ska fortsätta organiseras för
under kommande år. 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.

Mentorernas enskilda stöd
I mentorsrollen har det under detta läsår ingått att jobba enskilt med elever som har behövt ett
övergripande stöd i sina studier. Detta har sett olika ut beroende på individens behov - exempelvis
genom struktur- och stödsamtal och i vissa fall med att stötta en specifik elev i klassrummet eller med
ett särskilt ämne. Det har påbörjats ett arbete med att utvärdera detta arbetssätt både genom att se
över vilka elever som har behovet samt uppföljning på den riktade insatsen. Det finns ett behov av att
arbeta fram en struktur för struktur- och stödsamtal som syftar till att

Slutsats – arbetet framåt
I elevhälsoarbetet har vi under året hittat flera framgångsrika arbetssätt jämfört med året innan. Vi har
utvecklat arbetet med rutiner och dokumentation på ett sätt som gör att vi arbetar professionellt och
effektivt i arbetet med elever.
Arbetet med att identifiera, dokumentera och följa upp elevers behov av anpassningar och stöd har
kunnat göras på ett bra sätt genom att vi under året har haft en specialpedagog på plats på heltid.
EWS är ett viktigt och bra verktyg för elevhälsan att följa eleverna och som grund för samarbete med
undervisande lärare. Genom den nya utformningen har vi större möjlighet att analysera behov på
grupp- och organisationsnivå, men arbetet kommer att utvecklas ytterligare under kommande år. För
att kunna använda resultaten för analys och förebyggande arbete på gruppnivå kommer formerna för
uppföljning av EWS utvecklas ytterligare genom en ny mötesform där undervisande lärare får
utrymme att vara en del av uppföljningen.
Arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd kommer att fortsätta att utvecklas och
implementeras under kommande för att utveckla både en effektivitet och professionalitet i arbetet
med att kartlägga elevens behov för att kunna sätta in rätt anpassningar och stöd. Fokus är att skapa
en professionell och effektiv process med att identifiera extra anpassningar samt att prova, utvärdera
och intensifiera dessa samt därefter vid behov utreda elevens behov av särskilt stöd och planera för
stödinsatser i samverkan mellan specialpedagog, resterande elevhälsa, mentorer samt undervisande
lärare.
Ytterligare en framgångsfaktor för att arbeta med grupper och individer är att vi har en biträdande
rektor på respektive program. Detta gör att biträdande rektor kan arbeta när mentor och vara en
viktig länk mellan lärare och elevhälsan. Samverkan mellan mentor, specialpedagog och biträdande
rektor har varit en framgångsrik faktor för att snabbt kunna identifiera elevers behov och utifrån dessa
fatta bra beslut och följa upp dem.
Mentorerna har under året gett viktigt stöd till elever individuellt. Det finns behov av att tydligare
identifiera vilka behov eleverna har, och under kommande år ska samarbetet kring att identifiera
dessa behov utvecklas i samarbete mellan mentorer och specialpedagog. Vi vill också hitta former för
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att utvärdera det stöd som mentorerna ger individuellt och i mindre grupper, för att stödet ska ge
önskad effekt och att eleverna i ökad grad involveras i detta arbete. Under kommande år ska
mentorerna arbeta med korta avstämningssamtal med samtliga mentorselever vid några tillfällen
under året. Detta görs för att mentorerna ska lära känna alla elever samt snabbt kunna fång upp
frågor, stora som små, som eleverna har. Genom detta kommer mentorerna att kunna arbeta med
snabba åtgärder och informationen som framkommer i dessa samtal kan användas för arbete på
gruppnivå.
Närvaroprojektet (FSGR) kommer att utvärderas och sammanfattas under höstterminen 2019 då
projektet ska avslutas. I detta arbete kommer vi att ta fasta på viktiga lärdomar som vi gjort och
permanenta dessa som en del i elevhälsoarbetet och skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi ser att
vår kartläggningsmall är ett bra verktyg men att rutinerna kring arbetet med kartläggningar behöver
struktureras ytterligare.
En stor utmaning under det senaste läsåret har varit att hitta plats för enskilda samtal som vi alla
behöver och att kunna arbeta med eleverna i mindre grupp. Inför höstterminen 2019 kommer det
göras en översyn och förhoppningsvis hitta sätt att använda våra lokaler på ett sätt så att vi både kan
finnas till hands för eleverna och för att kunna arbeta med individuella samtal eller möta elever i
mindre grupp.
EHM har inte fallit så väl ut som vi hade önskat. Det har varit en utmaning att samla lärare som har en
gemensam nämnare på mötena och arbetet som hade behövt ske mellan EHM, har inte kunnat
prioriteras. Därav kommer vi inte att fortsätta på EHM i höst. Vi kommer att införa en ny mötesform en
gång per månad, där elevhälsan styr över innehållet. På dessa möten kan elevhälsans professioner
bidra med kompetensutveckling till personalen, initiera gemensam planering av exempelvis
temadagar som ska ske i elevhälsans regi, eller samla berörda lärare för förankring av utredningar av
behov av särskilt stöd eller åtgärdsprogram.
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STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
“Alla elever ska i mål! För att möjliggöra att alla våra gymnasieelever når gymnasieexamen är
studie- och yrkesvägledningen ett av skolans många viktiga områden. AcadeMedia Väglednings
övergripande funktion är att bidra till en kvalitativ och likvärdig studie- och yrkesvägledning för alla
våra verksamheter på gymnasiesegmentet.”
AcadeMedias policy för studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledning
Studie-och yrkesvägledningens syfte i gymnasieskolan såväl som generellt är att göra människor väl
förberedda på framtida studier och arbetsliv genom självkännedom, kunskap om alternativ inom
yrken och utbildningar samt att kunna göra välgrundade val och revidera dessa utifrån behov. Under
läsåret 18/19 har studie- och yrkesvägledartjänsten varit 30 % av en heltidstjänst och innehållit studieoch yrkesvägledning ur både det individuella och generella perspektivet.

Utvärdering – Studie- och yrkesvägledning
Arbeta med framtidsval
Under läsåret 18/19 har samtliga fyra heltidsmentorer tillsammans med studie- och yrkesvägledare
arbetat med att implementera ett arbetssätt där eleven under sina tre år på skolan får en tydlig röd
tråd i hur tankar om framtida studier och yrkesliv blir en naturlig och återkommande del under
utbildningen. Arbetet har utgått från en modell för studie- och yrkesvägledning (Bild X) där
huvuddelarna varit självkännedom (karriärkompetens i form av att kunna identifiera och beskriva sina
egenskaper, styrkor, utmaningar, drömmar och intressen) samt kunskap om framtida studier och
yrkesliv för att bredda elevens egen horisont av möjliga yrken, tillgodogöra sig viss kunskap om
arbetsmarknadens behov och hur man söker arbete, skriver jobbansökan och CV etc. i syfte att göra
väl förberedda och genomtänkta val inför framtiden.
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Kontaktytor mot arbetsliv och högre studier
Representanter från högskolor utifrån elevernas studieinriktning har besökt skolan och berättat om
sina verksamheter. Eleverna i år 2 och 3 har erbjudits information från Skövde Högskola
(dataspelsutveckling), Blekinge Tekniska Högskola och NTI (gymnasieingenjörsutbildning). Elever i år
3 har haft möjlighet att under skoltid besöka Öppet Hus-dagen för Göteborgs universitet, Chalmers
Tekniska högskola och Yrkeshögskolan. Skolan har även haft intressenter från näringslivet på plats för
att informera intresserade elever om möjliga arbetsvägar efter gymnasiet, t.ex. Vikariepoolen för
lärare.
Individuellt perspektiv på studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledningssamtal
Alla elever som under året har efterfrågat studie- och yrkesvägledningssamtal har kunnat erbjudas
detta och samtliga elever i år 3 samt elever som funderar på att avbryta sina studier i förtid har särskilt
uppmanats att kontakta studie- och yrkesvägledare för att boka tid för samtal. Sedan mentorsrummet,
där även SYV arbetar, i februari flyttades till en mer tillgänglig plats i skolan ökade också markant
mängden elever som spontant söker upp SYV för kortare frågor. Eleverna har också haft möjlighet att
kontakta SYV via mejl för frågor, vilket förekommit till viss del och i vissa fall resulterat i att samtal har
kunnat erbjudas fler elever, då enklare frågor kunnat besvaras via mejl. Under vårterminen har 58
individuella vägledningssamtal genomförts. Den avsatta tiden för varje samtal har varit 30 minuter och
i samtliga samtal har innehållet dokumenterats och delats med eleven och vid behov även med
vårdnadshavare, mentor, rektor och övriga berörda.

Slutsats – arbetet framåt
Ämnesintegrerad studie- och yrkesvägledning
Eftersom en viktig del av studie- och yrkesvägledningens syfte är att ge elever en tydlig koppling
mellan de ämnen de studerar och hur de kommer att använda dessa kunskaper i sitt framtida studieoch yrkesliv kommer vi att under läsåret 19/20 arbeta med att stärka denna koppling i alla ämnen.
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Detta är ett arbete som redan bedrivs men som har framkommit som ett förslag under årets
elevhälsomöten att det är en viktig del för att tydliggöra arbetet med elevers identitetsskapande och
motivation för sina studier.
Fortsätta utveckla den röda tråden av framtidsval under mentorstid
Vi kommer även att fortsätta med att utveckla arbetssätt för att arbeta med innehållet i mentorstiden
på så sätt att det både stödjer eleverna studier generellt men även att studie- och yrkesvägledning på
gruppnivå blir en tydlig röd tråd genom de tre åren i gymnasiet. För att öka elevernas motivation för
dessa inslag kommer vi erbjuda eleverna mentorstid i mindre grupper med olika teman, t.ex.
självkännedom, studieteknik och vad elever behöver veta om högre utbildning, utbildningsvägar etc.
efter gymnasiet.
Plan för individuella studie- och yrkesvägledningssamtal
Studie- och yrkesvägledartjänsten kommer under läsåret 19/20 att utökas till 50% av en heltidstjänst.
Förändringar i innehållet av tjänsten kommer därför att syfta till att öka elevernas tillgång till studieoch yrkesvägledning och vi kommer erbjuda alla elever i år 1 och år 3 individuella samtal. Samtliga
elever i år 1 kommer under höstterminen att erbjudas samtal med studie- och yrkesvägledare, bland
annat med syfte att tidigt kunna uppmärksamma och stödja elever som har tankar på att byta
program eller avbryta sina studier i förtid. Alla elever i år 3 kommer under höstterminen att i grupp få
information om högre studier och utbildningsvägar efter gymnasiet som ett sätt att vara bättre
förberedda på sina individuella samtal under vårterminen. Ett syfte med att informera om
utbildningsvägar etc. i grupp är också att spara tid genom att inte behöva lägga tid i på detta i för
hög utsträckning i de individuella samtalen, utan att det verkligen är elevens tankar, drömmar och
planer om framtiden som får stå i fokus då.
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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. Det
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.
Likabehandlings- och värdegrundsgruppen (LoV-gruppen) på LBS Kreativa gymnasiet i Göteborg
består av följande medlemmar: Rektor, likabehandlings- och värdegrundssamordnare,
elevskyddsombud, skyddsombud, mentorer, skolsköterska samt elever. LoV-gruppen ansvarar för att
årligen arbeta fram ett plandokument för likabehandlings- och värdegrundsarbetet på skolan. De
utför enkäter, intervjuer, observationer och riskbedömningar samt upprättar en årlig plan för hur man
ska arbeta för att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. LoVgruppen inklusive rektor ansvarar för en kontinuerlig utvärdering av verksamhetens likabehandlingsoch 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.
Under höstterminen bildades en helt ny elev-LoV-grupp då alla tidigare elever antingen tagit
studenten eller valt att lämna LoV-gruppen. Intresset för att delta var stort och den nya gruppen
bestämde sig för att föra traditionen med Halloweenfest vidare. Fredagen innan höstlovet
genomfördes en schemabrytande fest där elever från alla årskurser fick möjlighet att lära känna
varandra och ha roligt tillsammans. I och med festen anmälde dessutom ännu fler elever intresse för
att delta i LoV-gruppen.
Som en möjlighet att erbjuda fler elever en social gemenskap och bidra till trivsel och trygghet
startade LoV-gruppen en rollspelsklubb (Dungeons and dragons) under höstterminen 2018. Ett 40-tal
elever kom till den första träffen och gruppen ses fortfarande en gång i veckan.

Organisering av arbetet med Normer och värden
Utöver det gemensamma arbetet som bedrivs så är också normer och värden en del i undervisningen.
Pedagogerna på skolan fortsatte under läsåret sitt kollektiva lärande med att arbeta för en ökad
tydlighet i lektionsgenomförande och uppgiftsbeskrivningar för att nå ett gott klassrumsklimat samt
att bedriva en undervisning som gynnar varje enskild elev. Vi fortsatte även att arbeta
ämnesintegrerat för att eleverna skulle få samarbeta med andra och ta hänsyn till varandras eventuella
olikheter, som i det exempel där vi undersöker begreppet hållbar utveckling med fokus på
människors sociala villkor med koppling till mänskliga rättigheter och likabehandling (och brist på
sådan) historiskt sett. Flera lärare har även arbetat med att skapa gemenskap och sammanhållning i
sina klasser genom att t.ex. införa basgrupper för ökad trygghet.
I början av läsåret (i samband med riksdagsvalet arrangerades skolval). Förutom att rösta i skolvalet
fick eleverna söka kunskap om de olika riksdagspartierna, bland annat genom att intervjua valarbetare
i valstugor. Runt årsskiftet uttryckte flera i personalen ett behov av mer kunskap kring hur man
bemöter elever som uttrycker sig ogillande till alternativa könsöverskridande identiteter, samt mer
allmän kunskap om dessa överskridande identiteter och påstådd relation till psykisk ohälsa. För att
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möta dessa behov deltog samtlig personal i en kompetensutvecklingsinsats under vecka 6 då
professor Eva Reimers från Göteborgs universitet, med kunskap på området, höll en föreläsning och
workshop. Under vecka 6 fortsatte lärare i flera kurser att arbeta med frågor kring sex, sexualitet,
kropp, normer och värden. Exempel på sådant arbete är den nya samtyckeslagen och värden
kopplade till den (samhällskunskap), sex och samlevnad under 1800-talet (historia), kroppsuppfattning
idag (mediekurser) och naked or nude (foto). Bilden nedan visar det “Köns(b)ord” som eleverna
ställde ut i samband med projektet om dagens kroppsuppfattning.
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Lärarna har också löpande under året arbetat med dessa frågor i flera kurser. Exempel på detta är det
årliga projektet om hållbar utveckling i år 1 (som nämndes ovan). Bilden ovan visar elever som vid
avslutningen av projekt hållbar utveckling demonstrerar på Gustav Adolfs torg för klimatet och för
social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. Andra exempel är undervisning om ideologier
med extra fokus på diskussioner kring rasism och feminism (samhällskunskap och historia) och
porträttering av kvinnor i media (medier, samhälle och kommunikation). I samband med det sista
exemplet fick en klass besök av en genusvetare som höll en workshop om normer kring kvinnligt och
manligt samt våldspyramiden och hur man kan ingripa vid pågående och planerade fysiska eller
verbala övergrepp.

Utvärdering – Normer och värden
I höstens LoV-enkät framkom det att 96 % av skolans elever känner sig trygga i skolan. 77 % av
eleverna anger att de upplever att elever på skolan behandlar varandra med respekt, vilket är en
marginell minskning från föregående år (80 %, 2017). 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 81 % av eleverna att de litar på att läraren ingriper
vid kränkningar. Under vårterminen genomförde eleverna också ett skol-LAN.
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.
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I och med att en ny elevkår tog vid under vårterminen har flera nya trivselaktiviteter etablerats. Några
uppskattade aktiviteter har varit våffelförsäljning på våffeldagen och påskäggsjakt med “godisregn”
innan påsklovet.
En möjlig indikation på att flera av våra processer innebär en god utveckling kring områdena normer
och värden är att tryggheten fortsätter att vara hög på skolan. Vi har under flera år varit oroliga att
tryggheten skulle minska på skolan då både antalet elever och medarbetare har ökat, vilket har ställt
högre krav på vår fysiska miljö såväl som den psykosociala. Detta har emellertid inte skett och
intresset bland eleverna att vara med i LoV-gruppen fortsätter att vara stort, samtidigt som
elevinitierade aktiviteter och projekt har ökat, som t.ex. framtagandet av en “survival-guide” till nya
ettor och brädspelsklubben.

Slutsats – arbetet framåt
För att främja skolans arbete mot kränkande behandling och minimera risken för kränkningar i
verksamheten ska vi under LÅ 19/20 lägga fokus på att förebygga kränkningar mellan lärare/elev och
elev/elev samt att arbeta för ett gott klassrumsklimat. I detta arbete planerar mentorerna särskilt
relationsstärkande aktiviteter att genomföra med eleverna under den mentorstid de har med samtliga
klasser. Dessutom finns idéer om ett schemabrytande projekt kring “svåra frågor”, såsom
främlingsfientlighet, transfobi, feminism med mera. Vi avser dessutom att bjuda in externa föreläsare.
Vi kommer att fortsätta föra aktiva diskussioner om hur personalen på skolan bemöter och
kommunicerar med elever, elevers språkbruk samt attityder, och framförallt inom ramen för ordinarie
undervisning i klassrummet, där vi ser att elever anger att de ibland blir illa behandlade av andra
elever, eftersom de samtidigt menar att personalen är bra förebilder på detta område.
En fullständig redogörelse för de insatser och åtgärder som genomfördes under vårterminen och det
främjande arbete som planerats för HT19 finns att läsa om i vårt årliga plandokument för 2019
(likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling).
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Vi kan efter läsår 18/19 konstatera att vi har en fortsatt hög måluppfyllelse och att eleverna trivs på vår
skola samt att vi fortsätter växa. Vårt fokusområde studiefokus har angripits och bearbetats från flera
olika perspektiv, framförallt som ett tydligt fokus i lärgrupperna där våra pedagoger genomfört
aktioner med många olika tillvägagångssätt för att nå samma mål: ökat studiefokus. Vi har en bra
organisation och kultur för att dela med sig och framgångsrika exempel sprider sig därför på skolan.
Vårt GBP (genomsnittliga betygspoäng) är detsamma som förra året (13,9) och därmed en bit under
rikssnittet (14,3). Detta ser vi som ett fortsatt utvecklingsområde och något vi fortsatt kommer att
jobba för att höja.
I vår arbetsplan för läsåret 19/20 håller vi arbetet med studiefokus fortsatt centralt men med vissa
ändringar. Vårt fokusområde för 19/20 lyder: “Studiefokus genom meningsfullhet, medskapande och
delaktighet” med målförmuleringarna:
●

●

Elever som utvecklar sitt lärande och sina kunskaper genom meningsfullhet, medskapande
och delaktighet i undervisningen och, som i enlighet med vår vision, vågar lära sig genom
misslyckanden.
Att ha arbetssätt som kompenserar för elevers olika förutsättningar.

Metoderna är tredelade och går att sammanfatta ungefär såhär:
●
●

●

Metoder som våra pedagoger tar fram i samband med aktionsforskningen beroende på
undervisningsgruppers olika behov.
För att öka känslan av meningsfullhet planerar vi att jobba mer med SYV-integreringen på
skolan, bland annat genom vägledningssamtal, kopplingar mellan ämnesundervisning och
elevens studie- eller yrkesmål samt arbete på mentorstid med självkännedom och annat.
Arbete för att kompensera för elevers olika förutsättningar och erbjuda en tillgänglig lärmiljö.
Framförallt genom samverkan mellan pedagoger och övriga professioner i våra nya
mötesformer: “EHT-akuten” och “EWS-uppföljning”. Där vi ger större möjlighet för pedagoger
att utbyta goda exempel och identifiera problem som behöver tas om hand av EHT.

Slutligen så har vi också noterat att vi i utvärderingsfasen av året kan konstatera att olika mätvärden
går upp eller ned i olika enkäter men att det ofta är svårt att säga vad det beror på. Vi kommer därför
i vår utvärdering av året lägga till fokusgruppsintervjuer med utvalda elevgrupper för att också få ett
kvalitativt underlag att utgå från i vår utvärdering. Det tror vi kommer ge ytterligare perspektiv på vårt
fortsatta utvecklingsarbete.
Håkan Åkerblom, tillförordnad rektor
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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 2018/2019 16 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
LBS Varberg
LBS Borås
LBS Halmstad
LBS Kungsbacka
LBS Lund
LBS Trollhättan
LBS Kristianstad
LBS Helsingborg

startår
2001/2002
2002/2003
2002/2003
2005/2006
2007/2008
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Skola
LBS Nyköping
LBS Jönköping
LBS Stockholm Södra
LBS Göteborg
LBS Linköping
LBS Växjö
LBS Stockholm Norra
LBS Örebro

Startår
2010/2011
2011/2012
2014/2015
2014/2015
2015/2016
2017/2018
2018/2019
2018/2019

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.
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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 utvärderas 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.
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Om LBS Göteborg
Organisation och arbetsformer
Läsåret 2018/19 organiserades skolan på följande vis:

Rektor ansvarar för ledningsgruppen där det sitter fyra personer: rektor, biträdande rektorer och
pedagogisk utvecklingsledare. De olika rollerna ansvarar för olika mötestyper:

●
●
●
●
●

Biträdande rektorer håller i programlagsmöten där driftsfrågor samt
programutvecklingsfrågor avhandlas.
Rektor ansvarar för EHT-möten, mentorsmöte, samt elevfokusmöte en gång var fjärde vecka.
Pedagogisk utvecklingsledare håller i lärgruppsmöten för pedagogerna. 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
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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
Från och med läsår 18-19 har vi nu tillgång till hela byggnadens våningsplan. Från att ha förfogat över
fyra plan har vi nu sju. Eleverna rör sig främst mellan entréplan och våning sex. På våning sex inryms
numera vår helt nya e-sportsal samt vårt nya bibliotek. I anslutning till biblioteket har vi också en
undervisningssal vilken används främst till humanistiska och språkämnen. På plan fem har vi numera
skolans ljusaste sal med glastak varför vi från i år använder den till bildämnen. Utöver den salen har vi
även två traditionella undervisningssalar. 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
har vi tre undervisningssalar. Där finns också skolans personalrum. På plan två finns salar som
fokuserar på det kollaborativa lärandet, 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 salar där eleverna får undervisning bland annat programmering och digitalt
skapande. 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 427 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 35 medarbetare, varav 29,2 är pedagoger och 5,8 övrig
personal. Bland den övriga personalen räknas administratör, skolledning, elevhälsoteam, IT,
resurspedagoger och heltidsmentorer.

Nationellt program
Estetiska
programmet
Estetiska
programmet
Estetiska
programmet

LBS Profil

Nationell inriktning

År 1

År 2

År 3

LBS Spelgrafik
LBS Kreativ
Kommunikation

Estetik och media (ESEST)

42

43

17

Estetik och media (ESEST)

10

9

19

LBS E-sport

Estetik och media (ESEST)

41

0

0
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Teknikprogrammet
Teknikprogrammet

LBS Spelutveckling
LBS
Systemutveckling

Totalt

Design och produktutveckling
(TEDES)

66

66

53

Informations- och medieteknik (TEINF)

29

19

13

188

137

102

Aktuella siffror: Juni 2019
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BILAGOR
Diagramblad 1: Resultatredovisning – avgångselever

Diagramblad 2: Resultatredovisning – samtliga elever
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Diagramblad 3: Indikatorer – undervisning, trygghet och studiero
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Diagramblad 4: Indikatorer – lärarbehörighet, överensstämmelse np, upplevd
kvalitet

(Data taget från Skolverkets statistikdatabas SIRIS)
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