LEDARE
Bästa året hittills!
Vi har nu sammanfattat det bästa läsåret hittills i LBS historia, ur flera aspekter. Att den resultatdipp vi
såg föregående år i vissa delar bara var tillfällig känns mycket bra. I den här kvalitetsrapporten
utvecklar vi vår analys och vårt resonemang om vad vi lyckats med under året som gått och vad vi ska
fortsätta utveckla och förbättra.
Några av de höga resultat LBS kan uppvisa:
● Båda programmen (TE och ES) har en examensgrad över rikssnittet, totalt 92,3%.
● En skola, LBS Helsingborg, har haft 100% examen två år i rad.
● Fortsatt mycket hög trygghet på alla skolor.
● Trivseln på skolorna är lika hög som tidigare och eleverna är ännu mer nöjda än tidigare.
● Studieron/Arbetsron har varit ett fokusområde som nu börjar ge resultat med högre positiv
upplevelse hos eleverna.
Under året har två skolor genomgått Skolinspektionens nya granskning. Båda skolorna uppfyllde i hög
utsträckning kriterierna inom alla fyra området. Ett betyg som Skolinspektionen enbart gett till 11 av
62 granskade gymnasieskolor. Vi ser det som ett kvitto på att den systematik som finns för LBSskolornas kvalitetsarbete fungerar väl. Systematiken skapar, tillsammans med noggrann analys, hög
delaktighet, långsiktighet och ett ständigt kollegialt lärande bland skickliga ledare och lärare, goda
förutsättningar för att alla elever ska lyckas så långt som möjligt och nå målen för utbildningen.
De utmaningar vi kan konstatera följer med oss är att vi har ett par skolor med resultat som sticker ut
negativt, matematiken fortsätter vara ett ämne där vi lyckas i lägre grad än övriga ämnen och vi har
fortsatt svårt att höja närvaron på våra skolor. I undervisningutvärderingen kan vi också se att eleverna
inte upplever att de får veta hur det går för dem. För att främja utvecklingen av dessa områden under
kommande år kommer vi fortsätta vårt samarbete med Göteborgs Universitet kring “Skolutveckling på
egna villkor med aktionsforskning som grund” för ytterligare tre skolor, vi kommer göra riktade
insatser för ett par skolor när det gäller matematikundervisningen och likaså när det gäller närvaron.
Under de kommande två åren kommer också samtliga lärare att gå en webbaserad utbildning i
bedömning, framtagen av Karlstad universitet.
Vårt uppdrag är att alla elever ska nå målen för sin utbildning. Hos oss ska utbildningen också bidra till
att alla elever utvecklas till starka, kreativa och företagsamma personer.
Vi är nöjda först när vi lyckas med detta för alla elever som gett oss förtroendet att ansvara för just sin
gymnasieutbildning. Vi har världens viktigaste uppdrag!
Fredrik Ogell
Skolchef LBS - Kreativa gymnasiet
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DET HÄR ÄR LBS KREATIVA
GYMNASIET
På LBS Kreativa gymnasiet bedriver vi gymnasieutbildning inom medier och kreativa områden. Vi har
bedrivit medieutbildning sedan 1993 och gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti
2007 ingår vi i utbildningskoncernen AcadeMedia.

VÅR VISION
LBS vision är att erbjuda de mest attraktiva utbildningarna inom kreativa områden. Utbildningarna ska
ge eleverna kunskap och färdigheter som överträffar både deras egna och andras förväntningar. Vår
verksamhet ska underlätta för eleverna att, här och nu, se en tydlig koppling mellan utbildningen och
livet efteråt. Våra utbildningar ska tydligt bidra till att utveckla alla elever till starka, kreativa och
företagsamma personer.

VÅR SYN PÅ UTBILDNING
Vi lägger stor vikt vid att sätta alla våra utbildningar i ett sammanhang. Det är viktigt att kunskapen
eleven får idag har ett tydligt samband med hur den ska användas i framtiden. På LBS är vi övertygade
om att eleverna i framtiden kommer att ha stor nytta av ett gott självförtroende, en kreativ och
kommunikativ kompetens och en förmåga att samarbeta med andra för att nå både sina egna som
större gemensamma mål. Under utbildningen ser vi därför till att eleverna får möjlighet att utveckla
sina kunskaper inom dessa områden och att de får skaffa sig erfarenheter av att samarbeta i kreativa
processer för att därigenom stärka sitt självförtroende. De ska helt enkelt få bästa möjliga
förutsättningar för att kunna påverka sin egen framtid.

SKOLOR, UTBILDNINGAR OCH ELEVER
Drygt 3200 elever läste under 2018/2019 (en ökning från ca 3050 läsåret 2017/2018) någon av våra
utbildningar:
- LBS Kreativ kommunikation (ES - Estetik och media)
- LBS E-sport (ES- Estetik och media) ny profil 2018/2019
- LBS Speldesign (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 finns på 16 orter i Sverige: Borås, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kristianstad,
Kungsbacka, Linköping, Lund, Nyköping, Solna, Stockholm, Trollhättan, Varberg, Växjö och Örebro.
Ökningen beror främst på att vi startat tvåa nya skolor, en i Solna som heter LBS Stockholm Norra och
LBS Örebro. Vi har även fortsatt tillväxt på LBS Växjö som har haft sitt andra verksamhetsår.
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Nedan framgår när de olika skolorna startade:
Skola
Varberg
Borås
Halmstad
Kungsbacka
Lund
Trollhättan
Kristianstad
Helsingborg

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

Skola
Nyköping
Jönköping
Stockholm Södra (i Stockholm)
Göteborg
Linköping
Växjö
Stockholm Norra (i Solna)
Örebro

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

UTGÅNGSPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN
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.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LBS
MÅLUPPFYLLELSE 2018/2019
Alla skolor inom LBS Kreativa gymnasiet har olika lokala förutsättningar och planeras och följs därmed
också upp utifrån det. Som huvudman har vi under läsåret 2018/2019 däremot vidtagit vissa
huvudmannagemensamma åtgärder där vi uppmärksammat aktualiteter eller utvecklingsbehov rör alla
eller de flesta av skolorna, för att stärka skolornas förutsättningar att bedriva en utbildning av hög
kvalitet. Dessa insatser redovisar vi i avsnittet om vårt systematiska kvalitetsarbete som fungerar som
tolkningsbakgrund till rapportens avslutande avsnitt – den samlade bedömningen.

ORGANISATION OCH RESURSFÖRDELNING
LBS Kreativa gymnasiet, vars huvudman heter Ljud & Bildskolan LBS AB, är en del av AcadeMedia AB.
AcadeMedias Gymnasieskolor leds av en segmentschef, Jens Eriksson, som också sitter i styrelsen för
samtliga bolag. Gymnasieskolorna är indelade i fem gymnasieområden som vart och ett leds av en
utbildningsdirektör och skolchefer samt rektorerna inom området. LBS har under läsåret 2018/2019
varit en del av AcadeMedias Kreativa gymnasieområde under ledning av utbildningsdirektör Lotta
Krus. LBS har haft Fredrik Ogell som skolchef.
Till stöd för hela gymnasieområdet har det funnits en stab bestående av bland annat kvalitets- och
utvecklingsansvarig, marknad, HR, ekonomi, fastighetsansvarig samt medicinsk verksamhetschef.
Förutom LBS består AcadeMedias Kreativa gymnasieområde av Designgymnasiet, Internationella
Hotell- och Restaurangskolan, Rytmus samt Hagströmska Falun, totalt 25 skolor.
Inom AcadeMedia finns också olika typer av specialiststöd och stödresurser såsom studiehandledning
på modersmål, skoljurister och skolöverläkare.
Skolorna finansieras via skolpeng från elevernas hemkommuner. Rektor beslutar själv över sin egen
inre organisation. Varje rektor gör – i samråd med lärare och övrig personal (exempelvis EHT) och
utifrån elevernas förutsättningar – kontinuerliga bedömningar av verksamhetens behov. Utifrån dessa
bedömningar tilldelas resurser.
För varje skolenhet inom AcadeMedias Gymnasieskolor görs en övergripande planering av
resursallokeringen tre gånger per år utifrån deras behov. Därutöver genomförs månadsvisa
uppföljningar mellan rektor och skolchef utifrån vid tidpunkten aktuella frågor rörande till exempel
resursfördelning, systematiskt kvalitetsarbete och personalfrågor.

PERSONAL
Under läsåret fortsatte vår uppföljning av personal och kompetens inom hela organisationen, och
underlättade på olika sätt för lärare att skaffa sig lärarbehörighet. Samtliga rektorer genomgår eller
har genomgått rektorsutbildning. Under läsåret har vi haft förmånen att arbeta med en stabil
rektorsgrupp. Förutom på våra två nystartade skolor, LBS Stockholm Norra och LBS Örebro, har vi
bara haft tre nya rektorer, på LBS Göteborg, LBS Kungsbacka och LBS Stockholm Södra. På LBS
Göteborg var ordinarie rektor föräldraledig under våren och då anställdes en tidigare rektor inom LBS
som tillförordnad rektor. På LBS Kungsbacka har skolan tidigare haft gemensam rektor med Drottning
Blankas Gymnasieskola i Kungsbacka men till året anställdes en rektor som fick ansvar för enbart LBSskolan. Den aktuella rektorn har tidigare varit skolledare i många år inom AcadeMedia. På LBS
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Stockholm Södra har tidigare rektor gått vidare till ett annat rektorsuppdrag inom AcadeMedia i
samband med läsårsskiftet och där anställdes en erfaren rektor som närmast kom från en kommunal
huvudman. För våra två nystartade skolor är rektorn på LBS Stockholm Norra tidigare biträdande
rektor på LBS Stockholm Södra och rektor på LBS Örebro har en lång erfarenhet som skolledare och
har tidigare varit med om att starta en skola.
Samtliga rektorer har avslutad eller pågående rektorsutbildning.
Det faktum att rektorsgruppen är så stabil skapar en bra grund som borgar för en god stabilitet och en
välfungerande inre organisation för skolorna och i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vad gäller lärarna så är det så att kravet på legitimation för lärare och förskollärare gäller fullt ut från
och med den 1 juli 2015 och syftar till att öka kvaliteten i svensk skola, höja statusen på yrket och
tydliggöra betydelsen av lärares behörighet. Innan dess fanns ett antal tidsbestämda
övergångsbestämmelser för anställning och behörighet att undervisa och sätta betyg.
Varje läsår genomför SCB en inventering i oktober som grundar sig uppföljning gentemot register hos
högskolor och universitet. Det är dessa siffror som redovisas i SIRIS. Enligt denna inventering kan vi se
att andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är cirka 65% för LBS som helhet vilket är i paritet
med året innan. Samtidigt har antalet heltidstjänster ökat med ca 14 tjänster, bland annat som en följd
av att andelen elever ökar.
DIAGRAM 1: Andel med pedagogisk högskoleexamen oktober 2018*
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*Andel med pedagogisk högskoleexamen enligt Skolverkets statistik SIRIS beräknat på heltidstjänster
i oktober 2018
Vi har under flera år arbetat aktivt med att säkerställa en så god behörighet som möjligt på våra skolor
och där vi framförallt på senare år ser att möjligheterna på universitet och högskolor blir större i
samband med de nya lagkraven. Vi ser således att de insatser som gjorts, för att genom strategisk
rekrytering och vidareutbildning av lärarna på våra skolor öka behörigheten, har gett positivt utslag
över tid men att ökningen nu avstannat. Vi kan även se att andelen behöriga lärare varierar mellan våra
olika skolor (se diagram 1).
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Flera skolor är i en tillväxtfas, framförallt våra nystartade skolor LBS Stockholm Norra, LBS Växjö och
LBS Örebro men även LBS Göteborg har växt något inför detta läsår. Det får som följd att dessa skolor
har ett extra stort rekryteringsbehov. Vi ser att LBS Stockholm Norra har lyckats särskilt bra med att
rekrytera utbildade lärare medan LBS Örebro och framförallt LBS Växjö inte har lyckats lika bra.
Vidare ser vi att vi på några av våra mindre skolor såsom LBS Borås, LBS Kristianstad och LBS
Kungsbacka har haft svårt att behålla utbildade lärare i den utsträckning som vi önskar. Det beror
delvis på att mindre skolor kan ha svårt att få den omfattning av tjänster som många lärare önskar
vilket gör att det kan vara svårt att behålla personal.
Totalt sett lider Sverige av en brist på behöriga lärare vilket även LBS har fått erfara. LBS har under de
senaste åren arbetat hårt för att möta kraven på behörighet och har också, som konstateras ovan, höjt
behörighetsgraden på de flesta av våra skolor. Utmaningen för oss har varit att – tillsammans med
lärarna med spetskompetens inom exempelvis programmering, webbutveckling, animation,
systemutveckling och 3D-grafik – hitta möjligheter för fortbildning inom högskolornas
vidareutbildning av lärare, då det helt enkelt saknas behörighetsgivande utbildningar för flera av våra
viktigaste ämnen och kurser.
För att säkerställa hög kvalitet och ständigt arbeta för att göra våra skolor ännu bättre, är en
hundraprocentig lärarbehörighet på samtliga skolor en självklar målsättning. Rektor på varje skola är
ansvarig för att kartlägga lärarbehörigheten på skolan och tillsammans med dem som saknar
behörighet, upprätta en plan för att bli det.

GEMENSAMMA ARBETSSÄTT
Inom LBS har vi tagit fram ett antal gemensamma arbetssätt. Dessa syftar till att stötta skolorna i
arbetssätt för att uppfylla lagstiftningen inom respektive område

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
Sedan läsåret 2011/2012 finns en etablerad process för det systematiska kvalitetsarbetet som omfattar
principer, ansvarsfördelning, tidsplan (i form av ett årshjul - se avsnitt 3), uppföljningsprogram och
strukturer för utvärderingsseminarium och dokumentation genom arbetsplan, undervisningsplan och
kvalitetsrapport. LBS har också ett gemensamt underlag för att utvärdera undervisningen,
undervisningsutvärderingar, utifrån riktlinjerna för lärare i läroplanen samt en elevenkät med tydlig
koppling till skollagens krav som årligen genomförs på skolnivå. På huvudmannanivå finns en kvalitetsoch utvecklingsansvarig som sammanställer resultat, kvalitetssäkrar och stöttar rektorerna i
genomförandet av enheternas systematiska kvalitetsarbete samt säkerställer i samarbete med skolchef
att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på såväl skolnivå som huvudmannanivå.

ELEVHÄLSA OCH SÄRSKILT STÖD
För att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs på skolornas arbete med särskilt
stöd finns huvudmannagemensamma rutiner och principer som delges till alla skolor.
För att möta kraven i skollagen gällande elevhälsa finns även huvudmannagemensamma riktlinjer,
stöd och rutiner för arbetet inom elevhälsan som tillhandahålls av AcadeMedia. Dessa omfattar bland
annat rutiner för krishantering, mottagande av elever med skyddad identitet och rutiner för
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anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Det finns även rutiner och principer för elevhälsans
organisation och riktlinjer för formella kompetenskrav för de olika funktionerna.
Det finns även gemensamma mallar och riktlinjer inom AcadeMedia som delges via den
gemensamma medarbetarwebben som fungerar som ett extra stöd för skolorna. Inom AcadeMedia
finns även en medicinskt verksamhetsansvarig och en skolöverläkare som stöttar framförallt den
medicinska delen av skolornas elevhälsoteam.
Varje rektor ansvarar för sin egen inre organisation och avgör i vilken omfattning varje kompetens
inom elevhälsan anställs/anlitas men huvudmannen följer regelbundet upp att varje skola har tillgång
till de lagstadgade kompetenserna i elevhälsan.

VÄRDEGRUNDSARBETE
För skolornas likabehandlings- och värdegrundsarbete finns det också gemensamma arbetssätt och
rutiner för såsom mallar för plan mot kränkande behandling, rutiner för anmälan etc. Samtliga skolor
upprättar varje år ett samlat plandokument (omfattande plan mot kränkande behandling och aktiva
åtgärder för arbetet mot diskriminering och för att främja likabehandling) i kalenderårsskiftet utifrån
den kartläggning som vi huvudmannagemensamt genomför på höstterminen varje läsår.

ELEVINFLYTANDE
Även inom elevinflytande finns det huvudmannagemensamma arbetssätt för att säkerställa skolornas
förutsättningar när det gäller elevernas inflytande på utbildningen. Dessa omfattar inflytande på såväl
skolnivå som i undervisningen, och innehåller bland annat rutiner för klagomålshantering.

EKONOMISK PLANERING OCH STABILITET
För en långsiktigt hållbar och stabil verksamhet krävs också långsiktighet och hållbarhet i den
ekonomiska planeringen. Vår verksamhet finansieras uteslutande via skolpengen och under läsåret
2018/2019 fortsatte vi att tydliggöra rektors ansvar och befogenheter att planera och fördela de
ekonomiska resurserna på bästa sätt, samtidigt som vi som huvudman fortsatte med den ekonomiska
uppföljningen för att säkerställa att prioriteringen av resurstilldelningen är den mest optimala utifrån
elevernas och skolans behov. Varje rektor i verksamheten får också stöd i arbetet med ekonomisk
planering och uppföljning genom regelbundna avstämningar med controllern.
Sammanfattningsvis fanns det under året goda förutsättningar att planera och organisera en
utbildning med hög kvalitet ur flera perspektiv. Samtliga insatser tog avstamp i en gemensam strategi
och det är denna vi vill lyfta fram som tolkningsbakgrund till läsårets resultat som presenteras och
analyseras längre fram i rapporten.
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SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
Kvalitetsarbete på 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 korrekt,
och som vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier och arbetslivet.

VÅRA KVALITETSBEGREPP
Vårt arbete utgår därför från fyra perspektiv. Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar
om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje
programs program-/examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund
och demokratisk kompetens.
Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav
som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande i sina
studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning och att eleverna får särskilt stöd
om det behövs för att nå utbildningsmålen.
Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen
utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.
Dessa 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.

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETET INOM LBS
Läsåret 2018/2019 fortsatte vi som huvudman att leda, stödja och säkerställa verksamheten vid våra 16
skolor genom fem verksamhetsgemensamma processer; Elever, Medarbetare, Ekonomi,
Kommunikation och Kvalitet. Även om arbetet inom de olika processerna går in i varandra, finns som
tidigare berörts, ett antal huvudmannagemensamma rutiner och arbetssätt inom strategiska områden
som hjälper skolorna i hur arbetet inom respektive process rent konkret ska ske i linje med kraven i
författningarna och LBS inriktning och karaktär.
Både vi som huvudman och alla våra skolor följer en grundläggande struktur och ett flöde i det
systematiska kvalitetsarbetet. Det omfattar en gemensam tidsplan (alla skolor gör till exempel
betygsprognostiseringar vid samma tidpunkt för att kunna analysera hur arbetet i verksamheten leder
mot ökad måluppfyllelse när det gäller kunskapsresultaten), aktiviteter (alla skolor genomför till
exempel utvärderingsseminarier där elever och personal analyserar skolans samlade resultat) och
uppföljning (alla skolor utgår från samma resultatmått inom respektive kvalitetsdimension vilket
möjliggör jämförelse och erfarenhetsutbyte mellan skolorna).
För att undvika målträngsel formulerar vi i möjligaste mån mål endast på funktionell nivå (d.v.s. själva
VAD-nivån) som omfattar vad vårt arbete i slutänden ska resultera i. På de andra tre nivåerna
formulerar vi istället kravnivåer, bedömningsstöd eller ambitionsgrader.
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Kvalitetsrapporten är ett centralt dokument som både skolorna och huvudmannen dokumenterar sitt
arbete i under hela läsåret fram till färdig rapport i september respektive november.
Grunden i vårt systematiska kvalitetsarbete på både huvudmanna- och skolnivå bygger på samverkan,
synlighet och ett processorienterat arbetssätt mot målen i läroplanen. Arbetet under läsåret utgår
därmed från en lägesbedömning och slutlig planering av arbetet i augusti/september och avslutas
med resultatutvärdering i juni. Däremellan följer vi regelbundet upp och dokumenterar vårt arbete
utifrån definierade uppgifter, som vi samlar in vid givna tillfällen i processen.
Dokumentationen bildar underlag för både preliminära bedömningar under arbetets gång, och för
den slutliga resultatutvärderingen i juni/september då nya utvecklingsområden identifieras för att
säkerställa huvudmannens och skolornas kvalitet i respektive dimension.
Arbetsprocessen bidrar under läsåret till en förstärkt systematik i kvalitetsarbetet och ett
säkerställande av hög läroplansvaliditet i vårt arbete, det vill säga att vi ägnar vår tid, kraft och
materiella resurser åt rätt saker.
Allt underlag i kvalitetsarbetet på huvudmannanivå samlas in i på huvudmannanivå, och kompletteras
med löpande analyser och dialoger. På så vis kan vi ha grepp om hur arbetet utvecklas under året och
över tid, både på skolnivå och på huvudmannanivå.
Underlaget utgörs bland annat av betygsprognoser, satta betyg, resultat från nationella kursprov,
kartläggning av risker och förekomst av kränkningar, protokoll från interna granskningar och diverse
dokumentgranskningar, undervisningsutvärderingar, utvärderingar av olika områden till exempel
likabehandlingsarbete och studiemiljö samt beslut från Skolinspektionen som tillsynsmyndighet.
Genom att samla in en bredd av uppgifter kan vi effektivare uppmärksamma mönster, samband och
konsekvenser av olika vägval.
En sammanfattande bild och analys av läsårets arbete och resultat samt det fortsatta arbetet för högre
måluppfyllelse och stärkt kvalitet på skol- respektive huvudmannanivå sammanställs av skolorna i
juni/augusti med färdig produkt i september och av oss som huvudman i den här rapporten i oktober
månad med färdig produkt i november.
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METODER OCH UNDERLAG
ARBETSPLANER OCH KVALITETSRAPPORTER
Med utgångspunkt i föregående läsårs resultat identifierar varje skola fokusområden för året.
Riktningen för dessa fokusområden anges redan i kvalitetsrapportens samlade bedömning och
omfattar de läroplansmål som identifierats som prioriterade eller där måluppfyllelsen bedöms vara
låg.
Under perioden augusti – september upprättar varje skola en arbetsplan som beskriver hur man på
skolan ska arbeta för att stärka måluppfyllelsen inom de områden som identifierats som prioriterade
under utvärderingsseminarierna i slutet av föregående läsår. Syftet med arbetsplanen är att säkerställa
att det finns en plan för det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och att denna plan har en tydlig
förankring i skolans uppdrag och mål samt till skolans resultat och analyser av desamma.
I perioden augusti/september slutförs också enheternas kvalitetsrapporter. Dessa skrivs på skolorna
och syftar till att dokumentera skolornas systematiska kvalitetsarbete för föregående läsår utifrån
läroplanens uppdrag och de olika kvalitetsbegrepp (Funktionell, Instrumentell och Upplevd kvalitet) vi
använder. Som ett underlag har skolorna i samband med läsårsavslut i juni fått en sammanställd
resultatbilaga med de olika resultat och indikatorer som är aktuella för skolan.
Kvalitetsrapporterna utgår från en gemensam mall och kvalitetssäkras av huvudmannen och publiceras
tillsammans med resultatbilagan på respektive skolas hemsida (via www.lbs.se). Under det gångna
läsåret förändrades mallen för kvalitetsrapport med målet att göra den lite tydligare med skolans
kärnuppdrag men samtidigt mer holistisk. Tidigare har mallen till del handlat om att redovisa olika
delar och arbetssätt vilket gjort att helheten till viss del gått förlorad. Målet i den nya
kvalitetsrapportsmallen har varit att få en mer holistisk modell där arbetet med huvudprocesserna i
skolan beskrivs och utvärderas. De huvudprocesser vi har valt att fokusera på är undervisning och
lärande, elevhälsoarbete samt trygghet och värdegrund.
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Figur 1: Illustration av systematik inom huvudprocesserna

PROAKTIV UPPFÖLJNING AV ELEVERNAS UTVECKLING MOT MÅLEN
Ett viktigt verktyg för att under läsåret kunna fånga upp behov på individ-, grupp-, ämnes- eller
organisationsnivå är vår proaktiva uppföljning av elevernas utveckling mot målen. För detta används
framförallt två verktyg, betygsprognoser och examensprognoser.

Betygsprognoser
Samtliga skolor sätter under månadsskiftet november/december och i månadsskiftet februari/mars
betygsprognoser i samtliga kurser. Dessa sammanställs av huvudmannen och analyseras sedan
tillsammans med rektorerna i samband med nästkommande rektorsmöte. Rektorerna får också ut ett
underlag för diskussion och analys tillsammans med personalen på sin enhet.
I samband med sammanställningen av betygsprognoserna för vi från huvudmannens sida diskussioner
med de skolor där andelen underkända betyg prognostiserats som hög. Varje rektor ansvarar därefter
för att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att undervisningen utformas så att samtliga elever,
i enlighet med kraven i författningarna, når utbildningens mål.
Utifrån de betygsprognostiseringar som gjorts under tidigare läsår har det visat sig att dessa, med
god överensstämmelse kunnat predicera det faktiska betygsutfallet (med avseende på andelen elever
som når minst E i kursbetyg) om inte åtgärder sätts in för att skapa bättre förutsättningar för eleverna
att nå kunskapskraven i de kurser som visar på bristande måluppfyllelse. Uppföljningen av
betygsprognoserna utgör därför ett viktigt uppföljningsverktyg för att säkerställa identifieringen av
bristande måluppfyllelse på skolorna och fungerar som ett underlag för diskussion kring hur man kan
anpassa och resursfördela i verksamheten för att ge eleverna de förutsättningar de behöver för att nå
kunskapskraven för minst E.
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Examensprognoser
Som en följd av något vikande resultat gällande andelen elever med examen under läsåret 2014/2015
infördes höstterminen 2015 ett nytt uppföljningsinstrument för att identifiera de elever som riskerar att
inte nå en gymnasieexamen. Dessa examensprognoser tas fram av huvudmannens kvalitetsansvarige
vid läsårsstart och i samband med att ovan nämnda betygsprognoser sätts. Underlaget ger skolorna
en samlad bild över vilka elever som riskerar att inte nå kraven för examen och möjliggör för dem att
sätta in rätt åtgärder. Samtliga elever som hade F i satta betyg och/eller prognos omfattande 150p
totalt eller i någon av de kurser som krävs för gymnasieexamen togs med i examensprognosen.

LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSKARTLÄGGNING OCH SAMLAT
PLANDOKUMENT
I oktober månad genomförs (sedan 2010/2011) en kartläggning av skolornas likabehandlings- och
värdegrundsarbete. Kartläggningen görs genom en elevenkät som skattar huruvida eleverna känner
sig trygga i skolan, om de har förtroende för att skolan tar tag i situationen om de upplever
kränkningar på skolan, om de fått information om skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete
samt om de vet vart de ska vända sig om de upplever kränkningar på skolan.
Uppföljning av skolornas likabehandlings- och värdegrundsarbete genomförs i januari av
huvudmannen genom dokumentgranskning av skolornas samlade plandokument (omfattande plan
mot kränkande behandling och likabehandlingsplan).
Plandokumenten upprättas under januari månad och utgår från riskanalyser på skolan, anmälningar
om kränkande behandling/trakasserier/diskriminering som inkommit under det senaste kalenderåret,
samt resultaten av den kartläggning som görs under hösten (likabehandlings- och
värdegrundskartläggning). Plandokumenten kvalitetssäkras sedan av huvudmannen för att säkerställa
att de lever upp till kraven i författningarna.

ELEVENKÄT
I januari/februari genomför LBS och AcadeMedia som helhet en gemensam elevenkät med samtliga
elever på våra skolor. Elevenkäten genomförs i samarbete med Origo Group och har generellt en god
svarsfrekvens. Elevenkätens syfte är dels att få elevernas bild av utbildningen och skolan, den
upplevda kvaliteten, men ger också indikatorer och underlag för vidare arbete med till exempel
undervisning och studiemiljö inom det område vi kallar instrumentell kvalitet.

UNDERVISNINGSUTVÄRDERING UR ELEVPERSPEKTIV
Undervisningen inom LBS följs upp på flera olika sätt till exempel genom att rektorer och medarbetare
gör lektionsbesök i verksamheten, kollegialt lärande som organiseras lokalt på skolan och genom att
läraren har dialoger med sina elever kring undervisningens upplägg och planering. Från
huvudmannens sida genomförs det två gånger under läsåret undervisningsutvärderingar på samtliga
skolor där varje lärare får ta del av elevernas perspektiv på undervisningens kvalitet.
Undervisningsutvärderingen utgör ett uppföljningsverktyg som ger en indikation på i hur hög grad
eleverna upplever att lärarna inom ramen för undervisningen följer de riktlinjer som anges i läroplanen
(LGY 2011) med avseende på kunskaper (kapitel 2.1), normer och värden (kapitel 2.2), ansvar och
inflytande (kapitel 2.3), arbete och samhällsliv (kapitel 2.4) samt bedömning och betyg (kapitel 2.5).
Därutöver får eleverna också skatta i hur hög grad lärarna i sin undervisning stimulerar elevernas
kreativa kompetens, en viktig utgångspunkt för våra utbildningar.
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HUVUDMANNENS SÄRSKILDA
SATSNINGAR
Utöver de olika delarna av det systematiska kvalitetsarbetet under läsåret satsar också LBS
kontinuerligt på professionsutvecklingsinsatser med målet att utveckla skolornas arbete baserat på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Under läsåret 2018/2019 genomfördes följande insatser.

SKOLUTVECKLING PÅ EGNA VILLKOR MED AKTIONSFORSKNING
SOM GRUND
LBS månar om pedagogisk utveckling, vilket bland annat resulterat i en rad olika skolövergripande
utbildningssatsningar. Sådana satsningar har tidigare år inkluderat återkommande
sambedömningsprojekt, årliga inspiratörsträffar samt periodiskt anordnade ämneslagsträffar.
Inför läsåret 2015/2016 planerade huvudmannen i samarbete med Göteborgs Universitet en
professionsutvecklingsinsats med syfte att systematiskt utveckla undervisningen i våra skolor
ytterligare. Det som kom ut av detta var att vi skulle anordna en professionsutvecklingsinsats i samråd
med Göteborgs Universitet med aktionsforskning som grund. Insatsen döptes till ”LBS- Skolutveckling
på egna villkor med aktionsforskning som grund”. Detta föll väl ut och vi fortsatte därför med detta
även under läsåret 2016/2017. Sammanlagt utbildades under dessa läsår 45 lärare, mellan en och sex
lärare från var och en av våra skolor.
Syftet var att introducera aktionsforskning som systematisk metod för att arbeta med skolutveckling på
skolnivå och därigenom fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna på individnivå och
samtidigt öka möjligheten att koppla samman forskning med skolornas fokusområden.
Inför läsåret 2017/2018 ville vi bredda satsningen ytterligare så att alla medarbetare så småningom
skulle få med sig de verktyg för skolutveckling som aktionsforskning kan ge. Därför valde vi, fortsatt i
samarbete med Göteborgs Universitet, att genomföra en grundutbildning på tre studiedagar inom
detta för hela medarbetargruppen på sammanlagt sex skolor, LBS Göteborg, LBS Jönköping, LBS
Kristianstad, LBS Linköping, LBS Trollhättan och LBS Varberg. Detta har vi fortsatt att göra under
läsåret 2018/2019 då tre skolor, LBS Halmstad, LBS Lund och LBS Helsingborg, deltagit i denna
satsning
Som litteratur användes Karin Rönnermans ”Aktionsforskning i praktiken- förskola och skola på
vetenskaplig grund” (2012) och Cato R P Björndals ”Det värderande ögat” (2007) samt ett antal
kompendier.

FYSIKSATSNING
Som en följd av att vi inom LBS under flera år har haft något lägre måluppfyllelse i fysik i förhållande till
övriga ämnen valde vi inför läsåret 2018/2019 att skapa ett forum för kollegialt utbyte kring fysikämnet
för samtliga av våra lärare i ämnet under ledning av en förstelärare som axlade detta ansvar på
huvudmannanivå.
Utbytet genomfördes på en fast schemalagd tid och skedde i första hand via videokonferenser via
nätet eftersom våra fysiklärare är utspridda på våra skolor. Några fysiska träffar genomfördes också.
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Utbytet har bland annat bestått av lektionsupplägg, diskussion kring ämnesdidaktik och laborativa
övningar. Vi har beslutat att fortsätta samma upplägg även under det kommande läsåret 2019/2020

KVALITETSDIALOGER OCH WORKSHOPS HUVUDMAN/REKTOR
För att stärka styrkedjan och arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet samt även ge mer utrymme
för ytterligare kollegialt utbyte mellan våra rektorer påbörjade vi under året regelbundna
kvalitetsdialoger där grupper om fyra rektorer, skolchef och kvalitets- och utvecklingsansvarig hade
gemensamma kvalitetsdialoger kring aktuella ämnen i kvalitetsarbetet utifrån det gemensamma
årshjulet.
Vidare anordnades också workshops under året där rektorerna i grupp fick stöd av kvalitets- och
utvecklingsansvarig i att dokumentera sitt kvalitetsarbete i skolornas kvalitetsrapporter.
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SAMLAD BEDÖMNING AV LBS
MÅLUPPFYLLELSE 2018/2019
INLEDNING
2018/2019 präglades av flera insatser för ett fortsatt arbete med att förverkliga de mål som är
fastslagna i läroplan och examensmål/programmål, på ett sätt som garanterar rättssäkerheten för våra
elever och som går i linje med forskning och beprövad erfarenhet, samt våra utbildningars kreativa
karaktär. Det har under året varit viktigt för oss att ha fokus på att ytterligare stärka systematiken i
kvalitets- och utvecklingsarbetet och samtidigt skapa goda förutsättningar för de professionella på
skolorna – rektor, lärare och övrig personal – så att de, genom att följa de huvudmannagemensamma
processer som etablerats, kan förverkliga skolans uppdrag.
I detta avsnitt sammanfattar vi våra analyser av detta arbete och formulerar, utifrån dessa slutsatser,
den riktning vårt fortsatta kvalitetsarbete tar.

FUNKTIONELL KVALITET
Funktionell kvalitet handlar alltså om hur vi förmår se till att eleverna utvecklar just de kunskaper,
värden och förmågor som utbildningens mål tar fasta på inom läroplanens fem målområden
Kunskaper, Normer och värden, Ansvar och inflytande, Arbete och samhällsliv och Bedömning och
betyg. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål, och det är mot den bakgrunden
som vi granskar de resultatindikatorer som ligger till grund för våra bedömningar inom varje
målområde.
I juni sammanställs samtliga betygsresultat på LBS och skickas ut till skolorna som underlag för rektors
och personalens samlade analys under de utvärderingsseminarier som hålls i mitten av juni. Under
rektorsmötet i slutet av juni analyseras sedan skolornas samlade resultat tillsammans med
verksamhetsledningen, som lyfter fram och presenterar de tendenser vi kan se på huvudmannanivå.

ANDEL ELEVER MED GYMNASIEEXAMEN
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en
gymnasieexamen. En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika
krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på
högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen.
Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program:
- Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program)
- Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p
- Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5-6, svenska 1-3
- Ett godkänt gymnasiearbete
Andelen elever med gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som läst ett
fullständigt program (2500p) och är preliminära, den officiella statistiken publiceras i december 2019
vilket gör att jämförelsen får göras med rikssnittet 2018.
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DIAGRAM 2a: Andel elever med gymnasieexamen – per skola
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DIAGRAM 2b: Andel elever med gymnasieexamen – per program
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Rikssnitt 2018
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DIAGRAM 2c: Andel elever med gymnasieexamen – per kön
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*Rikssnitt 2018 anger ett viktat rikssnitt för ES- och TE-programmen hämtat från SIRIS

Totalt är 857 avgångselever med i statistiken vilket var det högsta antalet avgångselever från LBS
hittills. Av dessa tog 791 examen och 66 elever gick ut med studiebevis. Av dessa gick sammanlagt
468 elever, 54,6% av avgångseleverna, ut från Estetiska programmet och resterande 389 gick ut från
Teknikprogrammet. Totalt var det 649 män, vilket motsvarar 75,8%, och 208, d v s 24,2% av
avgångseleverna som var kvinnor. Kvinnornas andel var högre på det Estetiska programmet där det
var 37% kvinnor än på Teknikprogrammet där kvinnornas andel var endast 9%.
Vi ser att vi totalt sett ligger nära resultaten som har uppnåtts de senaste åren men att det totalt sett
blev vårt bästa läsår hittills med 92,3% av eleverna som tog examen. Vi kan också se att vi fortsatt
ligger något över rikssnitt totalt och för båda våra program. Särskilt glädjande är att andelen med
examen på Teknikprogrammet ökar så tydligt. Stora insatser görs på skolorna under läsåret för att på
olika sätt stödja eleverna utifrån deras förutsättningar för att nå examen.
Ser man till skillnaden mellan könen så är den relativt liten totalt sett, 2,5 procentenheter högre andel
examen bland kvinnorna än bland männen och skillnaden har varit liten över tid. För Estetiska
programmet var skillnaden 2,9 procentenheter och för Teknikprogrammet, där 100% av kvinnorna tog
examen, var skillnaden 7,1 procentenheter. Det handlar dock om få individer totalt sett, endast 12
kvinnliga elever missade examen, så det är svårt att dra några övergripande slutsatser om skillnaderna.
Vi ser att några av de skolor som föregående år hade lägst resultat har något högre andel examen
detta läsår vilket tyder på att de insatser som gjorts från huvudmannanivå för att höja lägstanivån på
våra skolor som gjorts med fokus på framförallt LBS Kungsbacka och LBS Varberg har gett resultat.
Tyvärr ser vi inte samma tendens på LBS Borås och LBS Nyköping där resultaten fortsatt ligger lågt,
mer om detta nedan.
Riktigt roligt är det också att se att totalt åtta av tretton skolor med avgångselever har högre andel
examen än rikssnittet och att en skola, LBS Helsingborg, för andra året i rad lyckas nå 100% examen
bland eleverna.
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Fyra skolor, LBS Borås, LBS Kungsbacka, LBS Kristianstad och LBS Nyköping har lägre resultat än
övriga men för LBS Kungsbacka är resultaten nu för andra året i rad stigande. Det som förenar dessa
fyra är att de alla är något mindre skolor vilket gör att de har haft en utmaning i att locka kvalificerade
lärare och bygga upp en stabilitet i elevhälsan. Vidare har de alla också sett en tydlig utmaning i att de
elever som inte nått kraven för examen generellt haft en hög frånvaro under hela studietiden. På LBS
Nyköping ser vi också att ett flertal elever på det Estetiska programmet missar examen p g a att de
inte klarar matematik 1b vilket är något vi avser att arbeta vidare med från huvudmannens sida
kommande läsår.
En stor majoritet av eleverna som inte tar examen på dessa skolor, och det gäller även till stor del på
samtliga våra skolor, har också olika typer av psykosociala problem som skolan inte fullt ut lyckats
möta. Den proaktiva uppföljningen och arbetet med att arbeta förebyggande och främjande men
även vid behov åtgärdande har påbörjats på dessa skolor och en viss förbättring kan börja skönjas. Vi
ser också att vi har en hög andel elever med olika typer av neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF)
på våra skolor vilket bidrar till såväl psykisk ohälsa som andra skolrelaterade utmaningar även om våra
skolor tack vare stor erfarenhet generellt är duktiga på att skapa en tillgänglig lärmiljö för dessa
elever. Ett fortsatt strukturerat och systematiskt arbete med såväl främjande/förebyggande arbete och
åtgärdande insatser kommer att krävas.
För att utreda orsakerna kring andelen elever som inte når examen på djupet, genomfördes därför på
huvudmannanivå en djupanalys av de elever som ej nådde examen 2019 (totalt 66 elever). Den visar
bland annat att en viktig gemensam nämnare är att en stor del av de elever som inte når examen har
relativt hög frånvaro, ofta över 50% och att elever som inte når examen ofta har ett stort antal F vid
studenten. Även skolorna uttrycker i sina egna analyser i respektive enhets kvalitetsrapport att de trots
till exempel särskilt stöd via ett åtgärdsprogram och andra insatser har svårt att nå fram till elever som
av olika orsaker, ofta för att eleverna inte mår bra helt enkelt, har en betydande frånvaro som leder till
att de inte tillgodogör sig utbildningen.
Vi kan också se att en stor majoritet av de elever som inte nådde kraven för examen fanns med redan i
den första examensprognosen som gjordes i september, och att samtliga de elever som inte nådde
examen fanns med i den sista examensprognosen i mars. Vi har m a o vetat om att flera av dessa
elever riskerade att inte uppnå kraven för gymnasieexamen men trots detta inte nått hela vägen i mål.
Samtidigt kan vi konstatera att en mycket stor andel av de som riskerade att inte nå kraven för
examen, ca 60% av de som var med i examensprognosen i mars, faktiskt genom olika insatser på
skolorna klarade att till slut ta sin examen. Examensprognoserna som metod och det arbete som görs
kring dessa har alltså till stor del haft avsedd effekt.

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG
Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) är ett mått på hur väl eleverna betygsmässigt har lyckats i
de kurser som ingår i deras program. Ju fler höga kursbetyg desto högre GBP. GBP beräknas på
samtliga kurser som ingår i elevens gymnasieprogram, exklusive gymnasiearbetet och eventuella
utökade kurser.
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DIAGRAM 3a: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per skola
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DIAGRAM 3b: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per program
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Rikssnitt 2018

14,4

14,6

DIAGRAM 3c: Genomsnittlig betygspoäng (samtliga avgångselever) – per kön
20
18
16

15,2

14,8

15,3

15,8
13,5

14

13,5

13,5

13,7

12
10
8
6
4
2
0

Kvinnor
2017

Män
2018

2019 (prel)

Rikssnitt 2018

*Rikssnitt totalt 2018 anges som ett viktat snitt för ES- och TE-programmen)

Sett till den genomsnittliga betygspoängen för samtliga avgångsbetyg på LBS (se diagram 3ab)
uppgick denna till 14,0 vilket var en höjning jämfört med föregående läsår men fortsatt något lägre än
rikssnittet. Vi ligger också under snittet för respektive program. Tack vare en analys beställd av
AcadeMedia som genomförts av SCB kan vi dock se att de elever som går på våra skolor generellt går
ut med en högre genomsnittlig betygspoäng än genomsnittet för elever med motsvarande meritvärde
från grundskolan. Enligt en linjär regressionsmodell framtagen av SCB baserat på samtliga
avgångselever 2018 på dessa program har våra elever då en genomsnittlig betygspoäng som ligger
över regressionslinjen.
Högst genomsnittlig betygspoäng har skolorna i Helsingborg (15,2) och Lund (14,7), medan Borås
(12,5) och Kristianstad (12,6) ligger lägst.
Vi ser en stor skillnad mellan könen men den totala skillnaden är något lägre än
genomsnittsskillnaden. Varje skola har fått tillgång till sina resultat per kön och analyserar det lokalt.
Även om de övergripande resultaten visar på att vi en lyckats nå en god måluppfyllelse på samtliga
områden, behöver vi från huvudmannahåll inför kommande läsår fokusera på att fortsätta att förbättra
resultaten på de orter där vi identifierat svagheter i den totala måluppfyllelsen, i den genomsnittliga
betygspoängen och i andelen elever som efter avslutade studier uppnår kraven för en
gymnasieexamen.
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GENOMSTRÖMNING (ANDEL ELEVER MED EXAMEN INOM 3 ÅR)
Varje år publicerar Skolverket siffror över skolornas genomströmning, det vill säga hur stor andel av
eleverna som börjat på en skola och som tar en examen från samma skola tre år senare.
DIAGRAM 4: Genomströmning (andel elever med examen inom 3 år) – per skola
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Enligt statistiken, som publicerades i december 2018 för de elever som tog examen 2018, så ligger
genomströmningen på de flesta av våra skolor i nivå med eller högre än rikssnittet och man kan se att
5 skolor ökar medan 7 skolor minskar. Totalt ligger dock snittet högre än riket vilket är en positiv
utveckling då det bör tyda på att våra elever i större omfattning stannar på sin utbildning och i större
omfattning faktiskt tar examen. Detta är dock ett svårt kvalitetsmått att analysera då det kan finnas
många olika orsaker till att genomströmningen ökar eller minskar utifrån att eleverna av olika orsaker
inte fullföljer sin ursprungliga utbildning. Vanligast är att eleverna byter skola eller utbildning under
sitt första gymnasieår och därmed inte fullföljer sina studier på skolan och i och med detta försämras
genomströmningen. En mindre del av de elever som inte fullföljer inom tre år går ett fjärde år på
samma skola för att nå examen.
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ANDEL MINST GODKÄNDA BETYG (A-E)
Uppgifterna om examensbevis och genomsnittlig betygspoäng ovan berättar något om hur det gått
för våra avgångselever. De säger emellertid inget om måluppfyllelsen för de elever som tog del av
utbildningens första och andra år. Därför sammanställer vi i vår uppföljning även uppgifter om alla
satta betyg under året.
DIAGRAM 5a: Andel minst godkända betyg (A-E) – per skola*
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DIAGRAM 5b: Betygsfördelning – per program och totalt
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Resultatet för 2018/2019 visar att andelen elever som når de kunskapskrav som minst ska nås (lägst E)
tyvärr minskar något mot föregående läsår även om den är marginell och vi ändå bibehållit en god
måluppfyllelse. Det är generellt små förändringar inom programmen (se diagram 5ab).
Även här ser vi att framförallt LBS Borås och LBS Kristianstad har en hög andel F på uppemot eller
över 20% av alla satta betyg men även LBS Nyköping, LBS Stockholm Norra och LBS Varberg utmärker
sig negativt med en nivå klart under 90% minst godkända betyg. Även här handlar det till stor del om
att vi inte fullt ut har lyckats nå elever med hög frånvaro men vi kan också konstatera att arbetet på de
olika skolorna kan utvecklas ytterligare i så väl arbetet med ledning och stimulans som med extra
anpassningar inom ramen för undervisningen. Några rektorer uttrycker också att arbetet med
bedömning kan utvecklas ytterligare. Vi kan se att det föreligger relativt stora skillnader mellan
skolorna som i första hand är knutna till skillnader i arbetssätt lokalt och inte i vilken elevgrupp skolan
har då det är ungefär samma typ av elevgrupp med avseende på meritvärde in, könsfördelning och
intressen på samtliga våra skolor.
Vi ser också att betygsfördelningen inom respektive program (diagram 5b) är relativt konstant då det
är små förändringar generellt vilket gör det svårt att dra några stora slutsatser. Det är också väldigt
små skillnader mellan programmen. Andelen F på Teknikprogrammet är något högre vilket främst
beror på en något högre andel F i de programspecifika kurserna matematik, fysik och kemi.
Vid en uppföljning av i vilka ämnen eleverna har flest icke godkända betyg (F), så är det på ES högst
andel F i matematik 1b (16% F), historia 1b (16% F), historia 2b (13% F), idrott och hälsa 1 (15% F),
naturkunskap 1, Svenska 2 (12% F) samt träningslära 1 (19% F) som våra elever som läser E-sport läser i
åk 1. Matematik är en problematisk kurs för många av våra elever på det estetiska programmet. Därför
har vi satsat på matematiklyftet och lokalt görs också olika stödinsatser i form utav mattestugor, mer
undervisningstid etcetera. Då eleverna läser matematik 1b redan i åk 1, finns det också goda
möjligheter för eleverna att läsa om eller pröva kursen under resterande gymnasietid. Vi ser dock
också att det är en stor spridning mellan skolorna i denna kurs med mellan inga F och upp till 58% F
på en skola. Det visar att det går att skapa förutsättningar för att nå en god måluppfyllelse.
Att historia 1b och svenska 2 har så pass hög andel F är oroande eftersom eleverna ska läsa en
ytterligare kurs i dessa ämnen, historia 2b och svenska 3, vilket kan leda till svårigheter i dessa kurser.
Vi ser också att det är en överraskande hög andel F i Träningslära 1 som är en kurs kopplad till vårt Esportprofil i åk 1. I den kursen får eleverna lära sig om kost, fysisk träning och annat som de kan ha
nytta av i sitt utövande av E-sport och eftersom elever som valt profilen ofta har ett stort intresse inom
detta område så är andelen F överraskande. Även här är det dock stor spridning mellan skolorna.
Detta är något som berörda skolor behöver analysera vidare.
Motsvarande analys för TE visar att det på det främst är matematik 3c (20% F) och fysik 1a (21% F) som
skapar problem för eleverna. Samtidigt ser vi i matematik 3c en tydlig förbättring mot föregående
läsår då 25% av betygen var icke godkända (F).

27

DIAGRAM 5c: Betygsfördelning – per kön
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Gör man en analys av könsskillnader så kan vi se att männen har något högre andel F och även en
tydligt lägre andel av de högre betygen A och B. Det är inte unikt för LBS utan ett fenomen som går
genom hela skolsystemet och de kvinnliga eleverna har generellt högre betyg och därmed högre
förkunskaper med sig in i gymnasieskolan. LBS har under läsåret i större grad börjat ge skolorna
underlag att analysera dessa skillnader och följa upp dessa analyser i det lokala arbetet på skolorna för
att vi som huvudman ska kunna bidra till att skapa en större förståelse och för att skapa underlag för
diskussion kring könsskillnader lokalt. Det arbetet kommer att fortgå under kommande läsår.
DIAGRAM 5d: Andel minst godkända betyg (A-E) – Behörighetsgivande kurser
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Eftersom vissa kurser är särskilt viktiga för att eleverna ska uppnå kraven för examen, följer vi upp
dessa kurser särskilt.
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I diagram 5d ser vi att det generellt är små förändringar över tid. Andelen F i svenska 2 och Matematik
1b och 1c är något hög vilket är olyckligt då det tar resurser att skapa goda förutsättningar för att
pröva dessa inför examen som tar tid även från eleverna. Samtidigt vet vi att det finns goda
möjligheter att med insatser i högre årskurser hjälpa eleverna att klara nå målen.
Matematik 1b har som sagt fortsatt en något högre andel ej godkända betyg än övriga kurser. Där är
spridningen som tidigare konstaterats stor mellan skolorna så där behövs till viss del riktade insatser
på enstaka enheter. Det följs upp av huvudmannen i samråd med respektive skolas rektor.

RESULTAT NATIONELLA PROV
Som en del i säkerställandet av att bland annat genomsnittlig betygspoäng baserar sig på en rättvis
och likvärdig bedömning, kan de nationella provens resultat jämföras med satta kursbetyg. För att få
användbara siffror förutsätter detta att provresultat och kursbetyg kalibreras på individnivå. Som
underlag för detta arbete finns listor som SCB samlar in från varje skolenhet. Vi sammanställer sedan
samma underlag som SCB samlat in. Den nationella statistiken för vårterminen 2019 publicerades i
oktober 2019. I sammanställningen nedan är samtliga resultat hämtade från SCB:s/Skolverkets
statistik. De rikssnitt som redovisas är rikssnittet för samtliga huvudmän. Nytt fr o m vårterminen 2018
är att det är färre nationella prov som är obligatoriska. Det innebär att det endast är den sista kursen i
respektive ämne som är obligatoriskt att genomföra, övriga beslutar rektor om det ska genomföras
eller ej. Det har gjort att SCB/Skolverket beslutat att i den officiella statistiken bara redovisa de
resultat och den överensstämmelse som gäller för de obligatoriska proven. Vi har valt att göra samma
då dessa siffror är de vi jämförs mot.
I skolornas egna kvalitetsrapporter har analyser gjorts utifrån de av huvudmannen sammanställda
resultaten och då har samtliga provresultat räknats, alltså även i de fall frivilliga prov använts.
Bland de frivilliga proven som ofta görs så har totalt sett 6 skolor valt att göra vårterminens prov i
engelska 5, 9 skolor har gjort provet i matematik 2c, 6 skolor har gjort provet i matematik 4 och 7
skolor har gjort provet i svenska/svenska som andraspråk 1. De frivilliga proven ger skolorna en bra
bas för att kvalitetssäkra sina betyg och bedömningar ytterligare
Samtliga skolor har i sina lokala kvalitetsrapporter, som publicerats på LBS hemsida (www.lbs.se),
analyserat sina avvikelser mellan resultatet på det nationella provet och betyg.
TABELL 1a: Överensstämmelse mellan kursbetyg och provbetyg NP – VT2019
Kurs
Lägre
Lika
Högre
Engelska 6
Matematik 1b
Matematik 3c
Svenska som
andraspråk 3
Svenska 3

14,6%
3,4%
0,9%
3,2%

65,0%
66,9%
60,9%
41,9%

20,5%
29,7%
38,5%
54,8%

Rikssnitt lika
VT2019
69,5%
78,9%
73,3%
56,3%

7,0%

45,2%

47,8%

55,9%
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TABELL 1b: Överensstämmelse mellan kursbetyg och provbetyg NP – VT2017, VT2018 och
VT2019
Kurs
Lika VT2017
Lika VT2018
Lika VT2019
Rikssnitt lika
VT2019
Engelska 6
68,6%
65,5%
65,0%
69,5%
Matematik 1b
76,7%
64,9%
66,9%
78,9%
Matematik 3c
73,6%
65,3%
60,9%
73,3%
Svenska som
41,9%
56,3%
andraspråk 3
Svenska 3
51,3%
44,0%
45,2%
55,9%
Saknas indikator för svenska som andraspråk 3 VT2017 och VT2018 p g a för få elever som skrivit provet (under 10)

TABELL 1c: Medelbetyg på respektive kursprov
Kurs
Medelbetyg LBS
VT18
Engelska 6 ES
14,8
Engelska 6 TE
16,2
Matematik 1b ES
9,6
Matematik 3c TE
8,3
Svenska som
andraspråk 3 ES
Svenska som
andraspråk 3 TE
Svenska 3 ES
11,5
Svenska 3 TE
12,4

Medelbetyg LBS
VT19
15,0
16,2
9,5
7,5
10,0

Medelbetyg Riket
VT19
14,9
15,5
10,9
8,8
10,8

10,8

11,6

11,1
11,6

12,8
13,0

Saknas resultat för svenska som andraspråk 3 VT2018 p g a för få elever som skrivit provet (under 10)

Vi ser (Tabell 1ab) att överensstämmelsen är relativt stabil totalt sett men att det ändå är relativt små
skillnader mellan LBS och riket i stort.
I matematik 1b är en stor del av avvikelsen elever som fått F på det nationella provet och sedan i en
helhetsbedömning av kursen och inte sällan efter olika insatser så har eleverna fått ett E, 37% av
avvikelsen uppåt är sådana elever. På liknande sätt är det i matematik 3c där 54% av avvikelsen är
sådana elever. I övrigt är det absolut vanligaste att avvikelsen uppåt är ett betygssteg. Skolorna och
de berörda lärarna förklarar ofta en avvikelse uppåt med att man har hela kursen att beakta då betyg
ska sättas och en vanlig förklaring är också att elever är ovana vid provsituationen och att den inte
passar alla elever.
I engelska och svenska är avvikelsen till stor del av annan art. Där förklarar skolorna avvikelsen med att
de nationella proven inte testar alla delar av kunskapskraven och att eleverna presterat högre i övriga
delar. En stor majoritet av avvikelsen uppåt handlar om ett betygssteg. I svenska 3 är dock 27% av
avvikelsen att elever fått F på det nationella provet och därefter ett godkänt betyg.
Tittar man på skolnivå är variationen vad gäller överensstämmelsen på skolnivå relativt stor men det är
svårt att dra några stora slutsatser då skillnaderna snarare verkar finnas inom skolor för olika kurser
snarare än mellan skolor. Störst skillnader är det i Matematik 3c där framförallt två skolor sticker ut,
LBS Kungsbacka och LBS Stockholm Södra, i dessa fall kommer huvudman att arbeta vidare med
frågan.
Tittar man på resultaten så är det oroande att vi ligger lägre än riket i framförallt matematik. I
matematik 3c som är den sista obligatoriska matematikkursen på Teknikprogrammet är det 39% F
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vilket är högre än rikssnittet som är 30%. Som tidigare konstaterats är matematiken ett ämne där vi
behöver arbeta vidare för att få en positiv utveckling av resultaten.
Glädjande i resultaten är att se att våra elever generellt har bättre resultat i engelska än genomsnittet
för de aktuella programmen, något vi tror kan bero på att samarbetsmöjligheterna mellan våra
karaktärsämnen och engelskan är goda och ämnena kan ge ömsesidig nytta för varandra.

MÅLUPPFYLLELSE UTIFRÅN LÄROPLANEN (LGY11)
Normer och värden
Huruvida våra elever utvecklar de värden och förmågor som målen inom området Normer och värden
tar fasta på (se bilaga 1) är ett av de områden som vi identifierar som svårbedömt – för såväl de
enskilda skolorna som för huvudmannen i stort. Dock kan vi, utifrån specifika frågor i den elevenkät
som genomförs i januari, få en indikation på hur eleverna upplever stämningen på skolan.
Skolans mål är att utbildningen som ges utformas i överensstämmelse med samhällets grundläggande
demokratiska värderingar och att dessa skall genomsyra både verksamheten och undervisningen. I vår
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (se diagram nedan) kan vi se att eleverna på LBS i
relativt hög grad upplever att eleverna på skolan behandlar varandra med respekt (83% positiva- se
diagram nedan) vilket vi ser är ett gott resultat jämfört med andra huvudmän inom koncernen men
ändå något lågt i våra ögon. Av de planer mot kränkande behandling som skolorna arbetat med
under läsåret framkommer att flera skolor riktat ett särskilt fokus kring språkbruket mellan elever vilket
är relevant utifrån resultaten.
Generellt uttrycker lärare, elever och annan personal ofta i de möten som genomförs där
representanter för huvudman deltar att det finns en stor acceptans och respekt för olikheter på våra
skolor, något som ofta omnämns som ”LBS-andan”. Det finns också många goda exempel på där
dessa värden på ett framgångsrikt sätt integreras i undervisningen. Den nya form för kvalitetsdialoger
som genomförts under läsåret mellan rektorer och huvudman har till viss del syftat till att sprida dessa
arbetssätt.
Samtidigt gör huvudmannen bedömningen att skolornas arbete att främja de demokratiska
värderingar som samhället vilar på, och som redogörs för i både skollag och läroplan, inte kan ses som
fullt uppnått då andelen anmälningar om kränkande behandlingar under året visserligen minskat
jämfört med föregående läsår (mer om detta nedan) men ändå är alltför hög för att målen inom detta
område ska kunna sägas vara uppnådda. Det blir således fortsatt viktigt att under kommande läsår
följa upp utvecklingen och parallellt stötta skolorna i det långsiktiga främjande arbetet för att
säkerställa att varje elev respekterar andra människors egenvärde och integritet och att man aktivt
främjar likabehandling av individer och grupper.

Ansvar och inflytande
Som underlag för uppföljning av måluppfyllelsen på detta område finns framförallt frågor i
undervisningsutvärderingen, samt elevenkäten (se nedan) som kan ge indikationer på i vilken grad
eleverna upplever att de får det inflytande över undervisning och utbildning de har rätt till.
Undervisningsutvärderingarna visar (se diagram nedan) att eleverna i hög grad upplever att lärarna ger
dem möjlighet att ha inflytande över hur man skall arbeta (73%). Vi ser också i elevenkäten att eleverna
överlag är nöjda med skolans organisation för elevinflytande där 73% svarat positivt vilket är en ökning
med 3 procentenheter från föregående år och en ökning med totalt 6 procentenheter sedan 2017.
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I granskningen av skolornas kvalitetsrapporter ser vi också att allt fler skolor har ett fungerande arbete
med elevråd/elevkår på skolorna och att eleverna får ett allt större inflytande över bland annat skolans
arbete med ordningsregler och i skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete genom de grupper
som finns i detta arbete ute på skolorna.

Arbete och samhällsliv
Även denna kategori är generellt svår att följa upp i detalj, särskilt eftersom de program vi erbjuder är
studieförberedande. Vi ser dock att de flesta skolor varje år tar in olika typer av ”skarpa” projekt där
de kan bidra till olika funktioner i samhället genom till exempel foto eller film.

Bedömning och betyg
När det gäller målen på området Bedömning och betyg, kan vi utifrån undervisningsutvärderingarna
(se nedan) se att resultaten varierar mellan skolorna med avseende på i hur hög grad eleverna
upplever att de kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för
utbildningen. Vi ställer en fråga som rör i vilken utsträckning eleven tycker att läraren tydliggör målen
och vad de behöver göra för att nå de olika betygen och en fråga om huruvida eleven upplever att
läraren har regelbunden kontakt kring dess kunskapsutveckling. Här kan vi se att eleverna på LBS i
relativt hög grad upplever att målen tydliggörs (74% positiva), men att något färre elever är nöjda med
den regelbundna kontakten kring kunskapsutvecklingen (66% positiva).
Flera av skolorna har bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete kring återkoppling och
bedömningsfrågor under de senaste läsåren men på vissa skolor behöver fortfarande dessa aspekter
stärkas ytterligare under kommande läsår. Helhetsbedömningen för området Bedömning och betyg är
dock sammantaget att måluppfyllelsen, med avseende på att varje elev ska kunna bedöma sina
studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i utbildningen är i behov av fortsatt arbete.
Under det kommande läsåret påbörjar därför samtliga skolor en webbaserad utbildning kring betyg
och bedömning som AcadeMedia tagit fram i samarbete med Karlstads Universitet utifrån de nya
allmänna råd kring betyg och bedömning som kom under hösten 2018 samt vetenskaplig grund.
Denna kurs skapar också möjlighet för vidare arbete lokalt på skolorna för att diskutera frågan
ytterligare med syfte att kvalitetssäkra betygen.
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INSTRUMENTELL KVALITET
Begreppet instrumentell kvalitet hjälper oss att isolera granskningen av vår verksamhet till de krav som
vi som skola ska leva upp till för att våra elever ska få tillgång till en likvärdig utbildning. Ytterst är det
dock Skolinspektionen som bedömer och beslutar om vår verksamhets kvalitet ur det här perspektivet
– och det är viktigt att minnas att det också är ett krav att våra elever ska utveckla de kunskaper,
värden och förmågor som målen för utbildningen tar fasta på (d.v.s. den funktionella kvaliteten).

UNDERVISNING
Årets undervisningsutvärderingar genomfördes i november-december månad samt under mars
månad. Dessa utvärderingar är ett verktyg för rektor att få en indikation på hur eleverna upplever
undervisningen på skol- och individnivå, samt för den enskilda läraren att få en indikation på vad
eleverna tycker om undervisningen och därmed få ytterligare verktyg att under kursens gång utveckla
sin undervisning i samråd med eleverna. De frågor som ställs är följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Jag kan lita på att läraren ingriper om någon utsätts för kränkningar.
Läraren får mig att tro på mig själv och att jag kan lära.
Läraren ger mig den hjälp jag behöver för att det ska gå så bra som möjligt för mig.
Läraren ger mig möjlighet att utveckla min kreativitet.
Läraren gör det möjligt för mig som elev att få inflytande över hur undervisningen är upplagd
(ny fråga läsåret 2017/2018)
6. Läraren gör det tydligt för mig vilka kunskapskrav/mål vi arbetar mot och vad jag behöver
kunna för att nå de olika betygen.
7. Läraren informerar mig regelbundet (via samtal och/eller skriftligt) om hur det går för mig och
hur jag kan utvecklas ännu mer.
8. Läraren inspirerar mig att vilja lära mig mer.
9. Läraren är bra på att skapa studiero/arbetsro.
10. Läraren är mån om att alla ska få möjligheten att få komma till tals och bli lyssnade på.
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DIAGRAM 7a: Resultat undervisningsutvärdering VT2017/VT2018/VT2019*
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Sammantaget visar undervisningsutvärderingen på att eleverna på våra skolor generellt är nöjda med
lärarnas undervisning, även om variationer mellan lärare och på de olika skolorna förekommer.
Förändringarna är små men i huvudsak sker små förbättringar totalt. Det är positivt att eleverna i
relativt hög grad upplever att lärarna är bra på att skapa arbetsro och att lärarna är måna om att alla
ska få möjlighet att komma till tals och bli lyssnade på.
På skolnivå ser vi att de sammanvägda resultaten varierar mellan ett genomsnitt på positiva svar från
66% till 85%. Störst negativ förändring syntes på LBS Borås och LBS Kungsbacka, som båda hade
flertalet nya lärare under läsåret till följd av att ett antal medarbetare bytt tjänster.
Störst positiv förändring såg vi på LBS Linköping, från 75% positiva svar VT18 till hela 85% positiva
VT19. Positivt också att våra nya skolor redan första året lyckats nå en bra nivå där LBS Stockholm
Norra hade 72% positiva svar och LBS Örebro 78% positiva svar. Överlag ser vi att en stor majoritet av
lärarna har goda eller mycket goda nivåer generellt på dessa utvärderingar.
Det område vi ser störst förbättringsutrymme inom är frågan som rör kontakten med eleverna kring
hur det går för dem. Där är det 66% som svarar positivt, d v s 7–10. Där kan förhoppningsvis
diskussionerna till följd av webbkursen om betyg och bedömning bidra till att eleverna i större grad får
ändamålsenlig information om vad de kan utveckla.

34

Utöver undervisningsutvärderingarna ger också den elevenkät som genomförs årligen av AcadeMedia
en indikation på hur undervisningen fungerarar på våra skolor. I elevenkäten ombeds eleverna, fr o m
läsåret 2017/2018, att svara på om de är nöjda med undervisningen. Nedan visas andelen positiva svar
(7–10) per skola.
DIAGRAM 7c: Elevenkät*- Jag är nöjd med undervisningen på min skola (andel positiva 7–10)
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Totalt är 74% nöjda med undervisningen, en ökning med 2 procentenheter sedan föregående läsårs
mätning, vilket vi ändå anser är en för låg siffra totalt. Som jämförelse var snittet inom AcadeMedias
gymnasieskolor totalt på 68%. Spridningen är relativt stor mellan skolorna, större än i
undervisningsutvärderingen, vilket troligen beror på att elevernas helhetsintryck i denna fråga i större
grad påverkas av att de är mindre nöjda med någon/några enstaka lärare. Denna effekt minskar om
eleverna utvärderar lärare för lärare vilket de gör i undervisningsutvärderingen.
Särskilt intressant är det att konstatera att LBS Linköping som hade ett mycket högt genomsnitt i
undervisningsutvärderingen (85% positiva) här enbart når 64% positiva vilket är lite motsägelsefullt
men det kan bero på att helhetsupplevelsen av undervisningen ändå är mindre positiv än när
respektive lärare ska utvärderas. Även LBS Halmstad uppvisar samma ”symptom” där genomsnittet
positiva i undervisningsutvärderingen är 78% men här enbart 61%. På andra sidan skalan så uppvisar
LBS Helsingborg, LBS Stockholm Norra och LBS Trollhättan motsatt tendens där den totala nöjdheten
med undervisningen är högre än genomsnittet i undervisningsutvärderingen. I övrigt följer de två olika
utvärderingarna varandra relativt väl.
Vi ser dock att vi behöver arbeta vidare med att med olika arbetssätt utveckla undervisningen på våra
skolor genom till exempel kollegialt lärande och aktionsforskning (mer om detta nedan) men även
genom ökad samverkan mellan lärare på våra olika skolor.
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TRYGGHET OCH VÄRDEGRUNDSARBETE
DIAGRAM 8a: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning
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DIAGRAM 8b: Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (forts.)
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Årets likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomfördes i oktober visade att eleverna
generellt är trygga på skolan. 96% svarar ja på det påståendet, och samtliga skolor utom två har ett
resultat över 95%, vilket tyder på att ett aktivt och målinriktat värdegrundsarbete bedrivs i
verksamheten. Särskilt glädjande är att vi ser höga resultat även på våra relativt nystartade skolor LBS
Stockholm Norra, LBS Växjö och LBS Örebro där vi ser att, trots nystart och på LBS Växjö hög tillväxt
under sitt andra verksamhetsår, lyckats nå, eller i Växjös fall, bibehålla en trygg atmosfär. Det tyder på
att de arbetssätt som finns inom verksamheten är välfungerande. Eleverna anger också att de i hög
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grad har förtroende för att skolorna agerar om någon utsätts för kränkningar. Vidare är det också
positivt att eleverna på de två skolor där vi delar lokaler med en annan skola, (LBS Kungsbacka och
LBS Stockholm), upplever sig trygga.
Dessvärre ser vi dock att andelen elever som inte upplever att eleverna på skolan behandlar varandra
med respekt är fortsatt hög, 17%. Detta har man arbetat kring på flera av våra skolor och då till stor
del fokuserat på språkbruk och ömsesidig respekt, något som också har lagts in i respektive skolas
samlade plandokument (Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling).
I den elevenkät som genomförs i januari/februari återfinns också olika frågor som behandlar respekt,
trygghet och arbetsro.
DIAGRAM 8c: Elevenkät* (Studiemiljö)
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*Andel positiva (7–10) per fråga.

Även här ser vi att resultaten generellt är goda. Särskilt bra är det att andelen nöjda med arbetsron
tydligt ökar. Det går i linje med trenden i undervisningsutvärderingen där nöjdheten med lärarnas
förmåga att skapa arbetsro är betydligt högre. Insatser kopplade till arbetsro, studiero och studiefokus
har varit ett fokusområde på flera av våra skolor under ett antal år och det är glädjande att se att det
börjar upplevas som att det fungerar bättre bland våra elever. Vi har dock ett fortsatt
utvecklingsarbete att göra inom detta område och flera skolor arbetar också fortsatt med detta som
ett fokusområde.

KLAGOMÅL OCH ANMÄLNINGAR OM KRÄNKANDE BEHANDLING
Utöver Skolinspektionens tillsyner/granskningar och våra egna uppföljningar, ger elevers och
vårdnadshavares klagomål mot utbildningen samt anmälningar om kränkande behandling ett viktigt
underlag för att bedöma vår instrumentella kvalitet.
Under läsåret har endast två klagomål kommit in till huvudmannen.
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Då vi får in dessa så genomför huvudmannens skoljurist en utredning av ärendet i förhållande till lagar
och förordningar och resultatet återkopplas sedan till den som framfört klagomålet och rektor på
skolan det gäller. I de fall då utredningen visat att skolan brustit vidtas även åtgärder för att komma
tillrätta med situationen.
När det gäller anmälningar av kränkningar/diskriminering utgör detta ytterligare är ett viktigt underlag
för att bedöma den instrumentella kvaliteten på våra utbildningar. Totalt gjordes 24 anmälningar inom
LBS under läsåret vilket var en minskning från de 36 anmälningar som gjorde under föregående läsår.
Fördelningen av anmälda ärenden har sett varit följande.
Enhet
Antal ärenden
LBS Göteborg

3

LBS Kristianstad

1

LBS Kungsbacka

3

LBS Linköping

1

LBS Lund

8

LBS Stockholm Norra

3

LBS Stockholm Södra

2

LBS Trollhättan

1

LBS Örebro

2

LBS Lund sticker ut med högst antal anmälningar. Skolan är en av våra större med cirka 400 elever
vilket bidrar men huvudmannens bedömning är också att rutinen med att anmäla till huvudmannen är
välkänd på skolan.
Ärendena var av blandad karaktär, men handlade om olika typer av konflikter mellan elever. Därmed
var det svårt att dra några generella slutsatser. Samtliga anmälningar utreddes av huvudmannens
skoljurist och avslutades inom läsåret. I de fall det fanns behov av åtgärder på skolnivå eller individnivå
sattes sådana insatser in för att lösa situationen. Huvudmannens skoljurist gör bedömningen att
ökningen i antal ärenden framförallt handlar om att skolornas personal och rektorer är mer
uppmärksamma och därmed snabbare på att anmäla och göra en preliminär bedömning.
Resultatet av utredningarna visar att eleverna i 11 av dessa ärenden blivit utsatta för kränkande
behandling och i 3 fall för trakasserier. I övriga 12 fall har bedömningen efter utförd utredning varit att
det ej handlat om kränkning/diskriminering.

DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET PÅ ENHETERNA
Under året har vi från huvudmannens sida kontinuerligt, utifrån de processer som etablerats, följt upp
det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna. Detta har skett genom avstämning av skolornas
arbetsplaner, gemensamma uppföljningar av undervisningsplaner, enkäter och
undervisningsutvärderingar, betygsprognoser och de nya kvalitetsdialogerna mellan rektorerna och
huvudmannen.
Mönstret vi kan se är att det på de allra flesta skolorna finns en god systematik i kvalitetsarbetet, men
att det på vissa orter behöver intensifieras något och bli mer av ett levande arbete under året. Den nya
mallen för kvalitetsrapport som togs fram för kvalitetsrapporten 2018 och arbetet med
aktionsforskning syftar till att stärka detta arbete. Samtidigt ser vi att med ökad stabilitet bland
rektorerna och i vårt interna arbete att skolorna allt mer utvecklar välfungerande rutiner till att använda
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de olika verktyg som huvudmannen tillhandahåller för att med hjälp av kollegialt lärande systematiskt
utveckla undervisningen och skolans interna arbete ytterligare.

UPPLEVD KVALITET
Den upplevda kvaliteten handlar om hur eleverna, utifrån deras personliga förväntningar och
önskemål, upplever sin utbildning – alldeles oavsett om deras utbildning ger dem möjlighet att
utveckla de kunskaper, värden och förmågor som målen tar fasta på, och om deras utbildning
genomförs i linje med kraven i författningarna. Den upplevda kvaliteten ger oss alltså signaler som
tyder på om vi som skola har våra elevers förtroende i det vi gör.
Under februari månad genomförs den årliga elevenkäten inom hela AcadeMedia i samarbete med
Origo Group som avser att mäta såväl den instrumentella kvaliteten som den upplevda. Av resultaten
kan vi få indikationer på den övergripande nöjdheten hos eleverna, hur eleverna upplever sin
studiemiljö, den undervisning som bedrivs, samt i vilken utsträckning de skulle rekommendera skolan
till andra. Elevenkäten har en mycket hög svarsfrekvens, 83 % eller 2666 svarande, vilket gör att den är
ett bra verktyg för vår uppföljning.
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DIAGRAM 9a: Elevenkät (Nöjdhet, Rekommendationsgrad, Trivselgrad) – LBS totalt
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DIAGRAM 9b: Elevenkät (Nöjdhet) – per skola
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DIAGRAM 9c: Elevenkät (Rekommendationsgrad) – per skola
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DIAGRAM 9d: Elevenkät (Trivselgrad) – per skola
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Utifrån resultaten av 2018/2019 års elevenkät (se diagram 9ad) kan vi konstatera att eleverna inom LBS
i det stora hela är ungefär lika nöjda som föregående läsår och att det är generellt höga nivåer. På
samtliga mått ligger LBS fortsatt betydligt högre än genomsnittet inom AcadeMedias
gymnasiesegment totalt.
Vi ser också att trots att totalresultatet inte förändras nämnvärt så är det en jämnare nivå och en högre
lägstanivå på alla tre indikatorer på våra skolor. Flera skolor har också gjort tydliga förbättringar och
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särskilt LBS Helsingborg, LBS Jönköping, LBS Kristianstad, LBS Trollhättan och LBS Växjö når mycket
höga nivåer. Det är också roligt att se att våra nya skolor även här uppvisar goda resultat
Två skolor visar på en tydlig nedgång i sina resultat på denna elevenkät och det är LBS Halmstad och
LBS Stockholm Södra. Båda skolorna har arbetat med sina resultat under våren och har satt in tydliga
insatser för att utveckla sina utbildningar och sitt arbete med eleverna ytterligare för att vända den
fallande trenden.
En samlad analys på programnivå visar att det är små skillnader mellan det Estetiska programmet och
Teknikprogrammet men att eleverna på våra profiler Kreativ Kommunikation och Systemutveckling är
något färre än eleverna på övriga profiler. Vi tror att det delvis kan bero på att skolornas elever till så
stor grad i första hand intresserar sig för spel och spelutveckling vilket kan göra att eleverna på de
andra profilerna kan uppleva att deras utbildning inte är lika prioriterad och inte har samma tyngd på
skolan. Därför kommer vi under det kommande året att påbörja ett huvudmannaövergripande
utvecklingsarbete kring samtliga profiler där fokus på just dessa två blir att stärka känslan av
sammanhang på skolorna och att förstärka känslan av en röd framåtsyftande tråd genom utbildningen.
Samma typ av analys på årskursnivå visar att elevernas upplevelse av skolorna försämras över tid vilket
givetvis är tråkigt. Vi tror att detta delvis kan bero på att man efter en längre tid har större risk att blivit
negativt påverkad av till exempel lärarbyten och att en grupp elever med ökande grad av skoltrötthet
finner att skolan inte är lika givande längre. Viktiga värden såsom elevernas trygghet, trivsel och
arbetsro påverkas dock inte på samma sätt av vilken årskurs som de går i.

ANDRA UPPFÖLJNINGAR UNDER LÄSÅRET
REGELBUNDEN KVALITETSGRANSKNING LBS GÖTEBORG OCH LBS
TROLLHÄTTAN
Under senare delen av hösten 2018 genomgick LBS Göteborg och LBS Trollhättan Skolinspektionens
nya typ av granskning, regelbunden kvalitetsgranskning. Inom denna nya gransknings som påbörjades
hösten 2018 granskar Skolinspektionen fyra områden:
- Undervisning
- Bedömning och betygsättning
- Trygghet och studiero
- Rektors ledarskap
Nytt för denna granskningsmodell är att Skolinspektionen tittar på både det som är välfungerande och
det som ev kan behöva utvecklas och att bedömningen av respektive område görs med kriterierna i
låg utsträckning, i flera delar och i hög utsträckning.
Våra två skolor var bland de första gymnasieskolor som genomgick denna nya granskningsmodell.
Båda skolorna fick efter genomförd granskning att man uppfyllde kriterierna i hög utsträckning för
samtliga fyra granskade områden och att Skolinspektionen därmed avslutade granskningen.
Att få den högsta bedömningen på samtliga fyra områden är relativt ovanligt, 11 av 62 granskade
gymnasieskolor uppfyllde de kraven under det gångna läsåret och totalt, inklusive granskade
grundskolor, var det 18 av 310 granskade skolor.
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Vi är givetvis mycket stolta över det arbete som görs på de berörda skolorna som gav detta goda
betyg men det är också ett kvitto på att det gemensamma systematiska kvalitetsarbete som vi har
inom verksamheten håller en hög kvalitet.

FÖRSTAGÅNGSTILLSYN LBS STOCKHOLM NORRA OCH LBS ÖREBRO
Eftersom våra skolor LBS Stockholm Norra och LBS Örebro båda hade sitt första verksamhetsår
genomförde Skolinspektionen en s k förstagångstillsyn där under vårterminen. Där studerades
skolornas arbete med:
- Undervisning och lärande
- Extra anpassningar och särskilt stöd
- Bedömning och betygssättning
- Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
- Förutsättningar för lärande och trygghet
- Styrning och utveckling av verksamheten
- Särskilda krav för enskilda huvudmän.
Skolinspektionen fann att båda skolorna uppfyllde författningarnas krav inom alla dessa områden och
valde således att avsluta ärendet för respektive skola.

UTVÄRDERING SÄRSKILDA SATSNINGAR
SKOLUTVECKLING PÅ EGNA VILLKOR, MED AKTIONSFORSKNING SOM
GRUND
Vid utvärdering i slutet av läsåret var den generella bilden att medarbetarna på de deltagande
skolorna var nöjda med utbildningsinsatsen och att de tyckte att det varit givande att lära sig mer om
aktionsforskning som metod, handledning och skolutveckling. Man uppskattade också möjligheten att
träffas mellan skolorna och utbyta erfarenheter kring sin praktik. En del tyckte dock att det ibland blev
väl teoretiskt och det var svårt att hitta en tillräckligt konkret nivå på hur man skulle utvärdera och
analysera sin aktion.
Huvudmannens utvärdering med rektorerna gav ungefär samma bild, d.v.s. att det var en positiv
satsning och en bra metod för att arbeta systematiskt med skolutveckling lokalt. Vi upplevde särskilt
att den för läsåret nya avslutande redovisningen var ett bra sätt att knyta ihop säcken och för
deltagarna att dela med sig av sina lärdomar till varandra mellan skolorna.
En översyn av deltagande skolors arbetssätt och resultat beskrivna i kvalitetsrapporter och lokala
arbetsplaner, visar att upplägget och organisationen kring aktionsforskning har varierat något men att
det på samtliga skolor har varit ett utvecklingsdrivande arbetssätt under läsåret samt att det på de
deltagande skolorna finns planerade insatser där aktionsforskning blir en betydande del även
nästkommande läsår.
Kontentan av utvärderingarna var att huvudmannen ville fortsätta att satsa på att utveckla arbetet med
skolutveckling med aktionsforskning som grund på samma sätt kommande läsår. Under läsåret
2019/2020 kommer en ny omgång i samarbete med Göteborgs Universitet därför att anordnas, där tre
skolor, LBS Nyköping, LBS Stockholm Norra och LBS Stockholm Södra deltar under fyra heldagar med
dialogkonferenser kring aktionsforskning med hela medarbetargruppen.
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FORTSATT ARBETE MOT ÖKAD
KVALITET
HÖGA LÄRANDEMÅL- RIKTNING 100% EXAMEN
LBS har under läsåret 2018/19 fortsatt sitt arbete med att höja resultaten och har nått de hittills bästa
resultaten för verksamheten hittills där andelen examen blev 92,3% och den genomsnittliga
betygspoängen 14,0. Vi ser dock fortsatt att det finns insatser kvar att göra i arbetet med att utveckla
våra program och undervisningen och i vårt interna arbete kring det systematiska kvalitetsarbetet,
elevhälsoarbetet, tillgänglig lärmiljö och närvarofrämjande arbete. Vi ser också att det fortsatt är en
stor skillnad i skolornas arbetssätt och resultat och vi vill arbeta för att nå en högre lägstanivå på
samtliga skolor.
För att nå högre resultat väljer LBS därför att jobba med parallella spår där vi dels vill skapa arenor för
fortsatt utbyte kring undervisning och utveckling av våra program men väljer också att göra ett antal
riktade insatser under det kommande verksamhetsåret kring systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsa,
närvaro och utveckling av matematik- och fysikundervisningen specifikt. Vi vill också påbörja en
process för att samla och bearbeta hur vi inom LBS ser på kunskap, elever och lärande för att
därigenom skapa en gemensam syn på mål och riktning.
Målet måste långsiktigt vara att nå 100% examen bland våra elever.

FORTSATT BYGGA STRUKTUR OCH KULTUR MED LÄRANDE I FOKUS
Vi kommer att fortsätta att arbeta i vårt systematiska kvalitetsarbete med att skapa goda
förutsättningar på rektors och lärarnivå för att utveckla skolorna och undervisningen för att därigenom
höja lägstanivån på våra kvalitetsresultat ytterligare.
Metoder för att nå dit är bl a att vi inom rektorsgruppen fortsätter att jobba med kollegiala forum i
samband med rektorsmöten och via våra kvalitetsdialoger i team om fyra rektorer vardera. I det
arbetet vidareutvecklar vi med att i rektorsgruppen genomföra en studiecirkel kring boken ”Utmärkt
skolutveckling” av Jan Håkansson och Daniel Sundberg.

FÖRSTÄRKT UTBYTE MELLAN SKOLOR OCH PROFESSIONSUTVECKLING
Vi kommer också att utveckla samarbetet mellan skolorna ytterligare kring ämnes- och
programutveckling där varje profil hos oss får en ansvarig rektor som samordnar arbetet kring
utveckling och förfining av respektive profils innehåll och upplägg. Till några av profilerna kopplas
också en förstelärare på huvudmannanivå för att utvecklingen ska komma ännu längre. En konkret
första insats blir att ordna en eller två gemensamma studiedagar under året där lärarna från de olika
profilerna träffas för gemensamt arbete med detta med målet att bygga nätverk som även kan
fungera på distans.
Vidare kommer vi också att fortsätta att arbeta med aktionsforskning som metod för skolutveckling
och tre skolor, LBS Nyköping, LBS Stockholm Norra och LBS Stockholm Södra kommer att tillsammans
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genomgå vår professionsutvecklingsinsats i samarbete med Göteborgs Universitet vilket bl a innebär
fyra gemensamma träffar för utbyte kring aktioner som görs lokalt på de olika skolorna. Parallellt med
detta kommer även rektorerna på samtliga skolor att få en uppfräschning kring aktionsforskning som
metod.
Vi kommer även att fortsätta med att vår förstelärare på huvudmannanivå inom fysik samordnar ett
gemensamt arbete kring fysikundervisningen.
I samarbete med övriga huvudmän inom AcadeMedias Kreativa gymnasieområde kommer även två
förstelärare i matematik att handleda och stötta några utvalda skolor kring matematikundervisningen.
Till sist kommer hela AcadeMedias Kreativa gymnasieområde att ordna en gemensam
kompetensutvecklingsdag för elevhälsoteamen på samtliga skolor kring tillgänglig lärmiljö.

BETYG- OCH BEDÖMNINGSUTBILDNING
Samtliga skolor ska genomgå en webbaserad kurs som AcadeMedia tagit fram i samråd med
Karlstads universitet. Kursen utgår från de nya allmänna råd som Skolverket tog fram hösten 2018 och
tar självfallet också sin utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kursen ger en bra
bas att bygga vidare på för lokalt utvecklingsarbete och kollegialt utbyte kring teori och praktik
kopplat till betyg- och bedömningsfrågor.
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BILAGA 1
LÄROPLANSMÅL
KUNSKAPER 2.1
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.
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.
Varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att formulera, analysera och pröva antaganden och lösa
problem.
Varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att
lära.
Varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att kritiskt granska och värdera påståenden och
förhållanden.
Varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att lösa praktiska problem och arbetsuppgifter.
Varje elev kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin
egen förmåga.
Varje elev kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap,
självinsikt och glädje.
Varje elev kan hämta stimulans ur kulturella upplevelser och utveckla känsla för estetiska värden.
Varje elev har kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa.
Varje elev har kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet.
Varje elev har kunskaper om de mänskliga rättigheterna.
Varje elev har kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och
tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.
Varje elev har kunskaper om samhälls- och arbetsliv.
Varje elev har förutsättningar för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv.
Varje elev har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera
och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor.
Varje elev har kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kan bedöma skeenden ur
svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv.
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Varje elev kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar
utveckling.
Varje elev kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,
kommunikation, skapande och lärande.
NORMER OCH VÄRDEN 2.2
Varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och
grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.
Varje elev respekterar andra människors egenvärde och integritet.
Varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att
hjälpa människor.
Varje elev kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk,
religion och historia.
Varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med
deras bästa för ögonen.
Varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 2.3
Varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
Varje elev utövar aktivt inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.
Varje elev vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former utifrån kunskap om demokratins
principer.
Varje elev utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv.
Varje elev stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med
andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor.

UTBILDNINGSVAL – ARBETE OCH SAMHÄLLSLIV 2.4
Varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering.
Varje elev kan medvetet ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter
och kunskaper.
Varje elev ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser dessa kan ha.
Varje elev har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjligheter till fortsatt
utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder.
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Varje elev är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i
samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i
yrket.

BEDÖMNING OCH BETYG 2.5
Varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat.
Varje elev kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen.
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