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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
När vi stänger läsåret 19/20 kan vi konstatera att det har varit en historisk vårtermin i och med
beslutet att övergå till distansundervisning de tre sista månaderna på läsåret. På kort tid behövde vi
förändra våra arbetssätt och möta eleverna i andra forum än vad vi var vana vid. Jag är otroligt
imponerad och tacksam över att alla på skolan tog sig an uppgiften med en stark vilja att göra det
bästa av situationen tillsammans. Vi är nog inte ensamma om att redan nu se att vi kan dra lärdomar
att ha nytta av även när skolan fungerar som vanligt igen.
När vi summerar läsårets kvalitetsresultat ser vi en något ökad måluppfyllelse i både åk 1 och 2 och
en fortsatt hög måluppfyllelse i åk 3 (95 % gymnasieexamensgrad). I den årliga trygghetsenkäten
svarar 93 % av eleverna att de känner sig trygga på skolan vilket är glädjande då vi vet att tryggheten
är en grundförutsättning för lärande. Även om 100 % alltid är målet så märks det att likabehandlingsoch värdegrundsarbetet genomsyrar vår verksamhet och att det är en viktig fråga för både elever och
medarbetare!
I det pedagogiska utvecklingsarbetet har vi under läsåret gemensamt utforskat vårt fokusområde:
Studiefokus genom medskapande, meningsfullhet och delaktighet. Vi har också haft ett uttalat mål
att ha arbetssätt som kompenserar för elevers olika förutsättningar. Lärarnas aktionsforskning, vårt
tydliga fokus på utveckling av undervisningen och inte minst elevernas egna utsagor om
undervisningen på skolan har lärt oss mycket om vad eleverna efterfrågar. I årets elevenkät ser vi att
nöjdheten med undervisningen ökar med 7 %-enheter vilket indikerar att vi har hittat rätt saker att
fokusera på i vårt skolutvecklingsarbete! Att måluppfyllelsen ökar är ytterligare ett tecken på det.
Nästa läsår ökar skolan sin storlek med ytterligare en klass på Estetiska programmet. Vi kommer
numera ha 18 klasser och ca 540 elever på skolan. Vi som arbetar på skolan fortsätter att sätta fokus
på elevens kunskapsutveckling och införliva de lärdomar vi gjort under året. Att alltid göra lite mer av
det som fungerar är för mig drivkraften i skolutveckling och det som gör det roligt att gå från ett läsår
till ett annat!
Josefin Claesson, rektor
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RESULTATREDOVISNING- FUNKTIONELL KVALITET

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

AVGÅNGSBETYG
Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2020
ANDEL MED EXAMEN
Läsåret 19/20 examinerade LBS Kreativa gymnasiet Göteborg sin fjärde kull med avgångselever vilket
omfattade 129 st elever som slutade åk 3. I jämförelse med föregående läsår, där examensgraden låg
på 97%, ligger årets examensgrad på 95%.
Det är fortsatt högre än rikssnittet för examensgrad på nationella program som år 2019 låg på 91%.
Vår sänkning ligger i år på estetiska programmet där siffran minskat från 100% till 96% från
föregående år till i år. Teknikprogrammets examensgrad ligger kvar på föregående års siffror, 95%. I
siffrorna för 2020 räknas inte elever med studiebevis med mindre än 2500 p i studieplanen med i
statistiken. Det handlar om en elev på estetprogrammet som av olika anledningar inte kunnat fullfölja
sina studier.

Bild 1. Andel elever med examen 2020.
En liten skillnad i examensgrad kan urskiljas mellan flickor och pojkar (bild 2). Andelen flickor med
examen ligger fortsatt på 100% (2018-2020). Vi kan dock se en liten nedgång hos pojkar från 96%
förra året till 94% i år.
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Bild 2. Andel elever med examen (pojkar/flickor)
GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)
Den totala genomsnittliga betygspoängen (GBP) för alla våra avgångselever detta läsår låg på 14,0
poäng. Jämfört med de två tidigare årens 13,9 poäng är det en marginell ökning (men följer
rikssnittets förändring från 14,3 till 14,4 poäng). Fördelningen över programmen visar att
teknikprogrammets avgångselever hade en GBP-ökning med 0,5 poäng (från 13,5 till 14,0) och på
estetprogrammet en GBP-sänkning med 0,6 poäng (från 14,7 till 14,1).

Bild 3: Genomsnittlig betygspoäng flickor/pojkar avgångselever 2020.

När det gäller skillnaden mellan pojkar och flickor för avgångseleverna är det ingen förändring för det
genomsnittliga betygspoängen jämfört med förra läsåret. För pojkar ser vi den lilla uppgången på 0,1
poäng, se bild 4 nedan. Dock är det en fortsatt skillnad mellan flickors och pojkars betygspoäng där
flickorna i år ligger 1,6 poäng högre i genomsnitt än pojkarna, en skillnad som i princip upprepar
förra årets poängskillnad på 1,7 poäng.

Bild 4: Betygsfördelning per program avgångselever 2020.
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SAMTLIGA BETYG
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020
I följande stycke presenteras betygsfördelningen enligt sammanställda resultat från läsåret. Utifrån
den presenterade datan kan ett antal slutsatser dras kring måluppfyllelse; andel godkända mot icke
godkända betyg, andel högre betyg (A-C), skillnader i program- eller könstillhörighet samt huruvida
åtgärder behöver vidtas för icke godkända elever.

BIld: Betygsfördelning per program, 19/20.
Det går att notera en förskjutning mot de högre betygsnivåerna i resultaten från föregående år
(18/19). Andelen underkända kursbetyg har sjunkit från 9 % till 7 % medan betygsfördelningen
förflyttats mot de högre betygsnivåerna. Tydligast kanske detta går att se då vi tittar på andelen med
betyget E; trots att andelen F sjunkit mellan åren så har även andel E sjunkit, vilket medför att fler
elever uppnått betygsnivåerna D eller högre.

Bild: Betygsfördelning Pojkar/Flickor, 2019/20.
Förutom trenden till en lägre andel icke godkända elever och en större andel högre betyg generellt,
kan en skillnad noteras mellan könen. Flickor har i mindre grad fått icke godkänt betyg (5% F) och i
större grad fått högre betyg (63% A-C) än pojkar (7% F, 50% A-C) . Specifikt är skillnaden i högsta
betygsnivån (A) markant olika mellan könen, med 26% för flickor och 13% för pojkar. Jämför med
andel högre betyg från förra året; flickor 58% A-C och pojkar 46% A-C.
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Bild: Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar
En stor skillnad går att observera i matematik 2b-kursen jämfört med senaste år där andelen F
minskat från 42 % till 17 %. Denna förändring kan delvis förklaras med skillnaderna mellan
elevgruppernas storlek: År 2018/2019 var gruppen liten (11 elever) vilket medförde att individuella
prestationer påverkar andelen starkare, medan under år 2019/2020 har gruppen bestått av drygt 20
elever. Andelen F i kursen Matematik 3c har gått ned de senaste tre åren, där andelen F sjunkit från
46 % år 17/18 till 26 % år 18/19 och nu 14 % år 19/20. Trenden går även att observera i kursen
Matematik 4 där andelen F låg på 40 % år 18/19 medan den år 19/20 låg på 6 %. Samma trend ser
man i kursen Svenska som andraspråk där 40 % av eleverna uppnådde betyget F år 18/19 medan
samtliga elever uppnådde ett godkänt betyg år 19/20.

Nationella provbetyg – läsåret 2019-2020
Nationella prov har endast genomförts i matematik 1c, då de nationella proven ställdes in på grund
av Coronapandemin. Under slutet av höstterminen har ansvarig lärare för matematik 1c varit
undervisningsfri under tre dagar för att rätta de nationella proven. Då endast matematik 1c
genomfördes fullständigt redovisas resultatet av detta prov separat i figur 1.
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Figur 1. Resultat i nationella prov Matematik 1c HT19
Andelen F i nationella provet i Matematik 1c var 15% i kontrast till 9% i slutbetyg. Skillnaden berodde
på att elever med ett underkänt resultat på det nationella provet gavs chansen till
stödundervisningen och riktade insatser de sista veckorna på kursen för att få möjlighet att göra en ny
prövning i början av vårterminen.Det innebar att ytterligare fyra elever nådde ett godkänt betyg.

RESULTATREDOVISNING- UPPLEVD KVALITET

Ett annat kvalitetsbegrepp som används inom LBS är Upplevd kvalitet, som handlar om hur eleverna
upplever utbildningen utifrån sina egna, personliga förväntningar och önskemål.
Den upplevda kvaliteten följs dels upp genom en årlig koncerngemensam elevenkät och dels genom
två undervisningsutvärderingar. Elevenkäten berör skolan som helhet och genomförs varje år i
januari/februari medan undervisningsutvärderingarna berör undervisningen i enskilda kurser och
genomförs i november och mars. Detta läsår har endast en undervisningsutvärdering genomförts i
och med att distansundervisningen startade mitt i vårterminen. I båda enkäterna anger eleverna på
en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse med 10 som högsta nivå,
och diagrammen visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10 som grönt.

Trivsel, nöjdhet och rekommendation
I jämförelse med föregående läsår så har elevernas trivsel, nöjdhet och rekommendation ökat. Det är
även en positiv trend att vi ligger ovanför rikssnittet. Dock kan vi utläsa att flickor uppger något lägre
trivsel än pojkar på skolan, även om även flickor i sin helhet är nöjda med skolan. Vi har fortfarande
större andel pojkar som går på skolan och i vissa klasser, främst på teknikprogrammet, är det endast
pojkar och i vissa fall ett fåtal flickor. Varför flickor rapporterar en något lägre trivsel är något vi
kommer att fortsätta att utforska under nästa läsår i nära samarbete med skolans LoV-grupp som
tillsammans med personalen utreder och främjar trivseln på skolan.
Under läsåret har vi lagt mycket tid på sociala aktiviteter för att öka trivseln hos alla, något vi också
kan se en liten ökning i under året. Vi vill främja att elever umgås över årskurser och program. Vi vill
skapa prestigelösa och transparenta forum där fokus ligger på att ha roligt tillsammans. Vi vill att
detta ska resultera i att även tryggheten ökar då man känner fler personer på skolan.
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL KVALITET
UNDERVISNING OCH LÄRANDE
Organisering av undervisningen
Vid LBS Göteborgs läggs stor vikt vid att utveckla god undervisning och att vi i mötet med eleverna
bidrar till meningsfullhet och motivation kopplat till studierna. Sedan 2015 har lärarna endast
undervisning i sina tjänster och heltidsmentorer avlastar lärarna i det löpande mentorsarbetet med
grupper och individer. Det frigör tid för pedagogerna att varje vecka ses i pedagogiska lärgrupper
där utvecklingen av undervisningen sker inom ramen för aktionsforskning. Utöver lärgrupper så ses
pedagogerna i ämneslag en gång i månaden.

Studiefokus genom delaktighet, meningsfullhet och medskapande
Kollegialt, vid läsårsstart, beslutas det om ett gemensamt fokusområde för skolans förbättringsarbete.
I år har fokusområdet varit en fortsättning från tidigare år men har fördjupats på så sätt att vi har
undersökt elevernas upplevelse av delaktighet, meningsfullhet och medskapande i undervisningen. Vi
har också haft ett uttalat mål att utveckla arbetssätt som kompenserar för elevers olika förutsättningar.
Förbättringsarbetet skedde främst i lärgrupper där lärare, enskilt eller tillsammans, genomförde
aktioner för att förbättra (eller undersöka) studiefokus i den egna undervisningen. Skolans förstelärare
har haft ett uppdrag att processleda olika aspekter av vårt fokusområde och har regelbundet träffats
och utvärderat arbetet inom ramen för skolans pedagogiska styrgrupp. Utvärderingen av våra
utvecklingsprocesser presenteras i ett avsnitt längre ner.
Pedagogerna har sedan tidigare läsår ett gemensamt ramverk för att planera, genomföra och
bedöma sin undervisning. Ramverket innehöll bland annat att en planering skulle beakta de fyra
elevdelarna förväntat resultat, examinationsuppgifter, bedömning och undervisning. Under läsåret
19/20 har det gjorts regelbundna lektionsbesök hos varandra i syfte att utveckla den egna praktiken.
Under dessa tillfällen observerades bland annat de aspekter som beskrivs ovan. Pedagogerna har
också besökt varandra som en del i aktionsforskningen. Under distansundervisningen fick vi anledning
att återigen diskutera hur undervisningen behöver anpassas med tanke på att lektionerna skedde
digitalt. De gemensamma samtalen om undervisningen är en naturlig del av verksamheten och
anpassas efter elevernas nuläge och behov.
Återkopplingskvällar: En gång per termin bjuds elever i år 1 och 2 samt deras vårdnadshavare in till
korta möten med undervisande lärare. Dessa kvällar brukar vara mycket uppskattade av alla
inblandade då det ger en möjlighet till fördjupad kontakt och inblick i elevens utveckling. Under
vårterminen genomfördes återkopplingskvällarna digitalt, något som vi kan tänka oss att fortsätta
med även när skolan fungerar som vanligt igen.
Skriftlig återkoppling: Vi arbetar med två olika system för skriftlig återkoppling; Schoolsoft för
övergripande i kurserna och Google Classroom för det dagliga arbetet med uppgifter och övningar. I
Schoolsoft kan eleverna se hur de ligger till i kurserna genom matriser och kommentarer kring de
uppgifter de redan genomfört. I Google Classroom ger lärarna återkoppling på uppgifterna och kan
kommentera direkt i dokumenten även under arbetets gång. Under distansundervisningen var det
flera av pedagogerna som arbetade med att ge återkoppling i delade arbetsdokument med eleverna,
något som upplevdes som positivt.
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Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen
MENINGSFULLHET OCH STUDIERO
Årets fokusområde på skolan har varit studiefokus genom medskapande, meningsfullhet och
delaktighet. De aktionsforskningsprojekt som genomförts på skolan har fokuserat på detta område.
Ett exempel är bland annat det projekt där spelgrafikerna inom det estetiska programmet gjorde ett
spel tillsammans med pedagogerna, där syftet var att skapa meningsfullhet genom medskapande.
Det var ett försök till att simulera ett skarpt projekt inom skolans väggar. Detta bidrog till
medskapande samt delaktighet. Vidare blev fokuset under samma kurs på deras eftergymnasiala
vidareutbildningar inom deras område i form av hjälp med portfolio och personliga brev, vilket är
viktigt för meningsfullheten i och med att vi knyter ihop säcken för deras utbildning.

Skolan har också haft externa samarbeten där eleverna fått jobba med skarpa projekt inom foto/film.
Syftet med dessa var att skapa större meningsfullhet genom att det eleverna skapar bidrar till
produktioner som lever kvar. Arbetet med dessa samarbetspartners kommer utvecklas ytterligare
under läsåret 20/21. Feedback från eleverna visar att dessa projekt skapade högre motivation och
meningsfullhet inom deras inriktning, samt gav möjlighet till ökad gemenskap över årskurserna.
Projekt NU20 (samarbete med Prakticum i Finland): https://readymag.com/u2510344612/nu20/
Urval av filmproduktioner. Samarbete med organisationen Safari Sverige (HT19):
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Variationen med friare tyglar i vissa projekt ger eleverna ansvar och utrymme för egen kreativitet.
Mentorernas höga tillgänglighet och möjligheten till regelbundna informella samtal gör det lättare att
kontinuerligt individanpassa utbildningen bättre. I klassrummet är stödet av resurspedagoger en
tillgång inte bara för den elev som har rätt till det, utan en extra vuxen i klassrummet bidrar till en
ökad studiero för hela klassen.
Under vårterminen så utfördes även konceptet “24 HOURS”, ett tjugofyratimmars s.k “game jam”, på
distans på grund av Coronapandemin. Lärare inom spelutveckling och spelgrafik delade då in de
elever (som inte hade annat skolarbete att komma ikapp med eller f-varningar) i olika grupper för att
under 24 timmar bygga spel tillsammans på temat “distans”. Under pågående arbete så streamade
lärarna och kom med tips och förslag, samt fanns tillgängliga för assistans över Google Hangouts och
även på Discord. Även andra lärare gjorde gästspel i streamen. Konceptet i stort togs emot mycket
positivt av såväl elever som kollegor, och inspirerade till såväl framtida samarbeten som potentiellt
nya koncept.
Under läsåret har eleverna på teknikprogrammet fått vara delaktiga i planeringen av undervisningen i
bland annat svenska genom att de kunnat välja när de vill studera de olika arbetsområden som ingår i
kursen och även vilka kunskapskrav som går att kombinera med vilka. Detta har bidragit till mycket
nöjda elever som har fått vara delaktiga och som även fått ökad förståelse för kunskapskrav, centralt
innehåll och eventuella svårigheter.
SAMARBETEN I UNDERVISNING
Fortsatt arbete under året är att flera olika kurser jobbat tillsammans med ämnesöverskridande
aktiviteter. Detta har gett en möjlighet till sambedömning samt förstärkt en gemensam syn på skolans
uppdrag och mål mellan lärare. Inom estetprogrammen har ett fortsatt utvecklingsarbete mellan
bild/grafiklärare i form av tvålärarsystem och projektbaserade uppgifter har nu landat i ett naturligt
arbetssätt där goda resultat i form av tydligare måluppfyllelse uppnåtts.
Andra samarbeten har varit t ex samarbeten med Elevhälsan (kurator) och Grafisk kommunikation
med information om bland annat Stress Smart-kurs.
I Svenska 3 och Estetisk kommunikation där avstampet togs i arbetet med Oliver (Twist). Där de har
läst, tittat på film samt sett föreställning på Operan. Ur det arbetet skulle de i kursen Estetisk
kommunikation välja att plocka ut en känsla som de vill jobba vidare med. T ex vänskap, familj, kaos
osv. Arbetet skulle göras i grupp och materialet: olika återvunna material. De färdiga verken skulle få
finnas kvar på skolan från de elever som lämnar (som ett avtryck av dem). Mitt i arbetet fick vi gå över
till distansstudier och grupperna fick tänka kreativt hur de skulle ta sina arbeten vidare. Det lyckades
över förväntan och bl a skapade en grupp elever hela skolan i Minecraft som sedan delats för att bli
tillgänglig för hela skolan (YouTube och Rasten) Vi har också haft virtuella konstrundor med dessa
bilder och filmer.
(Lägger bilderna i en grupp men går att välja , ändra storlek och “sprida ut”)
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(Skolan i Minecraft: Gemenskap) https://www.youtube.com/watch?v=dKL-vO5l8JY&feature=youtu.be

(Fattigdom)

(Girighet)

(Längtan)

(Kaos)

(Virituell konstutställning. Utomhus i Coronaanda)
UTVECKLINGSPROCESSER I UNDERVISNINGEN
Under det gångna läsåret har flertalet utvecklingsprocesser pågått för att förbättra undervisningen på
skolan för att möta våra elevers behov. Den pedagogiska styrgruppen arbetade under året på olika
sätt för att stärka processer som vi i arbetsplanen såg som särskilt viktiga. Gruppen arbetade också
med frågan om hur vi kan följa upp och utvärdera arbetet. I matrisen nedan finns dessa processer
angivna i vänster kolumn. I matrisens respektive celler finns sedan en sammanställning av lärdomar
från dessa processer i relation till skolans fokusområden.
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TABELL ÖVER SAMMANSTÄLLNING AV UTVECKLINGSPROCESSER
I nedanstående matris listas de olika delmålen i vårt fokusområde samt hur skolans olika processer
relaterar till dessa.
Fokusområde
och delmål
/Empiriskt
underlag
Panelen
(djupintervjuer
med elevgrupper)

Elevutsagor
(enkät på
1
mentorstid)

2

Lärgruppsarbete

Klassrumsobservationer

Meningsfullhet
Elever lyfter både inre och
yttre motivation till vad som
känns meningsfullt. Ibland
intressestyrt, men också att
det man lär sig ska vara direkt
användbart i kommande
yrke/utbildning. Också bra
betyg och att göra föräldrar
glada.
Lärares lust till ämnet smittar
av sig.
Att det betyder något nu men
också senare i livet.
I relation till meningsfullhet, så
tycks det viktigast för eleverna
att läraren är engagerad och
”brinner för sitt ämne”, då
smittar det av sig. Kan man
möta elevernas intressen är
det också bra. Flera elever
lyfter också vikten av att veta
varför man gör en uppgift och
inte bara för att det står i t.ex.
kunskapskrav.
I lärares aktioner har det dels
arbetats med att ta reda på
vad elever upplever som
meningsfullt och dels har flera
aktioner handlat om att
utveckla undervisning för att
öka elevernas kreativitet och
nyfikenhet, och koppla ämnet
till ”skarpa projekt” och till en
framtid inom t.ex.
spelindustrin.

Medskapande och Delaktighet
Vad som framkommer tydligt
är att eleverna lyfter sin egen
agens. Man måste välja att
vara delaktig. Not: eleverna ser
kanske inte alltid på vilka sätt
lärare skapar möjligheter för
eleverna att utöva sin agens
och bli delaktiga.

Krok – klassisk retorik: etos,
patos – eleverna är med! Fina
exempel från kollegorna

Tydliga roller i grupparbete ger
bättre fokus.

Arbetssätt som kompenserar
för elevers olika
förutsättningar
Den bästa läraren är den som
kan anpassa sig till individen.
”Lyssna mer än att tala, typ”
Vara tydlig med
lektionsplanering.
Veta vad man har gjort bra.

Varför-frågan. Eleverna vill
veta varför man ska göra saker

I enkätsvaren finns det elever
som anger att god
undervisning innebär att låta
eleverna ha en röst i
klassrummet och låta eleverna
utforma sitt arbete efter eget
mål och intresse.

Vikten av det individuella
mötet, goda relationer lyfts av
många elever som exempel på
god undervisning. Tydliga
strukturer, kortare
genomgångar och balans
mellan aktiviteter framkommer
tydligt. Att läraren hör en och
tror på att man kan lyckas lyfts
av eleverna som betydelsefullt.

Många aktioner har på olika
och väldigt konkreta sätt
inneburit att samla in
elevröster och synpunkter på
undervisningen, för att förstå
och möta elevers behov.
Olika former av reflektioner
(individuella och kamratvis) har
prövats för att göra elever
delaktiga i undervisningen.

Flertalet aktioner har detta
läsår behandlat aspekter om
struktur i lektionsupplägg,
tydlighet i lektioners upplägg,
samt att t.ex. bryta upp
uppgifter i mindre
delar/perioder.
Många lärare har detta läsår
också arbetat med olika former
av kognitiva strategier för att
utveckla elevers kunskap om
sitt lärande, som t.ex. att skriva
reflektionslogg, att ta
anteckningar under
genomgångar.
Eleverna tycks svara väl mot
lektioner med en tydlig
inledning och struktur för
lektionen. Cirkelkomposition,
med avslutning som summerar

Kroken – olika beroende på
ämne förstås, men också
beroende på lärarens
förkunskaper. Det syns att
vissa har ganska bra koll på
elevernas värld och kan kroka
dem med ”rätt bete

Tydligt inlagda pauser och att
hålla tiden.

Se också fullständig rapport, ”Kortare genomgångar”: Resultat och analys av elevsvar om god undervisning
och studiero.
2
Se också Sammanställning lärgruppsarbete/exit-ticket DMD 2020, samt i nspelade presentationer från
DMD2020.
1
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Håll eleverna utanför
klassrummet – märkte att det
var lättare med uppstarten för
de lärare som hade en tydlig
start av lektionen samt att
eleverna inte fortsatte sina
rastaktiviteter in på lektionen.
Det såg ut att vara lättare för
läraren som var på plats innan
eleverna – detta är ett ideal
men inte alltid möjligt. Det bör
planeras in i lärarnas
planeringar att rasterna mellan
lektionerna är längre än 10
minuter – minst 15 mins paus.
Grupparbetsträning och
förberedelser inför yrkeslivet.
Att testa nya sätt att arbeta i
grupp
Ge eleverna roller i grupperna.
Ämneslag

Studiefokus?

Pauser – eleverna verkar jobba
mer fokuserat om de vet att
det kommer en paus
Turordningslistor (Eleverna
skrev upp sig på tavlan, Mindre
stress för lärare och elev som
vet att den får hjälp efter
listan.Demokratiskt.
Synlig lektionsplanering Använd PPT eller motsvarande.
Låt den ligga uppe (fungerar
kanske bara vid eget arbete för
eleverna)
Minsta möjliga motstånd
inledningsvis.
Fokus på minsta möjliga krav –
alla ska med

Vad som relaterar till denna
I ämneslagen har också lyfts en I diskussioner från ämneslagen
kategori är att man i
vilja att lyfta in elevperspektiv i har det framkommit att
ämneslagen har arbetat med
diskussionerna och synliggöra
ämneslagen kan vara ett större
att gå från uppgiftsfokus till
vad eleverna anser
stöd i att arbeta med extra
kunskapsfokus. Att planera
kännetecknar en bra
anpassningar - fokus på
mer utifrån ämnets syfte än
undervisning.
ämnets/undervisningens
kursens kunskapskrav, samt att
utmaningar istället för elevens.
i större utsträckning diskutera
undervisningsmetoder än
examinationsuppgifter
I Elevenkäten 2020, ser vi en mycket marginell ökning (1 procentenhet), på frågan om eleverna
tycker att de kan få arbetsro i skolan. Däremot ökar nöjdheten med undervisningen i samma enkät
med 7 procentenheter. I relation till arbetsron kan vi emellertid se i kvalitativa data, att eleverna på
frågan om vad som kan göras bättre i relation till studieron i klassrummet, att eleverna i synnerhet
lyfter saker som berör kategorierna Undervisningsaktiviteter och Struktur/didaktik. Det vill säga att
eleverna anger att tydliga strukturer och arbetssätt, samt instruktioner bidrar till god studiero. När
det kommer till Struktur/sanktion, så är den generella kommentaren att ”bli bättre på att säga till
elever som väsnas”. Elevernas förslag för lärarna att arbeta vidare med studieron kommande läsår,
handlar mest om att just utveckla vidare med tydliga strukturer och arbetssätt. Detta skulle kunna
indikera att vårt arbete att komma åt studiero genom att arbeta med meningsfullhet, medskapande
och delaktighet har gett resultat (se vidare ”Kortare genomgångar”: Resultat och analys av elevsvar
om god undervisning och studiero).

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
Arbetet med extra anpassningar tillhör en skolas mer utmanande uppgifter. Å ena sidan handlar det
om kvalificerade didaktiska beslut rörande elever med speciella förutsättningar och behov, å andra
sidan är det ett arbete som sker varje dag på varje lektion i samtliga klassrum på skolan. För att
utvärdera årets arbete har vi valt två olika perspektiv som indikatorer - dels resultat på relevanta
frågor i elevenkäten, dels en mer subjektiv bedömning som gjorts av våra resurspedagoger som ju
fungerar som ett slags ”observatörer” av ett stort antal lektioner under ett år.
En viktig del för att kunna fånga upp elever som av olika anledningar riskerar att inte nå
utbildningsmålen är arbetet med Early Warning System (EWS). Varje månad signalerar pedagogerna
till rektor och specialpedagog kring de elever som det finns en oro kring, genom att fylla i EWS enligt
ett färgkodningssystem: grönt om eleven utvecklas enligt kursens förväntningar, gult om pedagogen
vill ha stöd att analysera och ta fram extra anpassningar för att hjälpa eleven att nå målen, och rött
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om eleven trots extra anpassningar inte verkar nå målen. EWS fylls i vid ett givet tillfälle varje månad
och bearbetas därefter kollegialt för att hitta stöd i att anpassa undervisningen.
Det finns ingen fråga i elevenkäten som direkt mäter effektiviteten av e
 xtra anpassningar men det
finns flera frågor som borde kunna ge en fingervisning. En sådan fråga är: ”Läraren hjälper mig så att
det går så bra som möjligt för mig i skolan”. Om det fanns stora brister i arbetet med extra
anpassningar borde detta bli synligt i svaren på den här frågan. I år har andelen positiva svar på
frågan stigit från 77% till 78%. Observera att just denna fråga är omformulerad jämfört med tidigare
år.
På skolan finns ett antal resurspedagoger anställda. Dessa jobbar med en enstaka elev vardera och
följer med denne på samtliga lektioner. Arbetet med dessa elever faller under kategorin särskilt stöd
och inte extra anpassningar men man kan ändå anta att resurspedagogerna har goda insikter i hur
undervisningen fungerar för andra elever med behov eftersom de närvarar på ett stort antal lektioner
under ett år. De pekar på att förbättringspotential finns inom följande:
●
●

Att i uppgiftsbeskrivningar facilitera för olika behov, dvs exempelvis förtydliga genom att
bryta ner instruktioner i mindre delar.
Att många elever har svårt att söka efter, filtrera och använda information. Det behövs förslag
på seriösa källor och, även om det arbetet redan bedrivs inom ramen för nuvarande
undervisning, ännu mer fokus på källkritik och på hur man tar ut relevant information.

Sammanfattningsvis verkar det utifrån dessa perspektiv och indikatorer som att arbetet med extra
anpassningar huvudsakligen fungerar bra på skolan.

Många lärare på skolan har stor vana att arbeta med olika typer av anpassning. Bland annat har
kooperativa arbetssätt, förtydligande instruktioner, muntliga kompletteringar, tydlig lektionsstruktur,
reflektionsmodeller, lektioner som i samband med centralt innehåll vävt in studieteknik samt digitala
läromedel använts för att underlätta för eleverna.
Att möta elever som behöver mer stimulans och utmaning i de kurser där de visar störst intresse och
kunskap är också ett viktigt uppdrag för skolans pedagoger. Genom gästföreläsningar och workshops
med alumner eller utomstående aktörer och även genom särskilda intresseklubbar (ex.
matematikklubben) så har många elever fått den stimulans som de behöver för att komma längre i sin
kunskapsutveckling

Slutsats – arbetet framåt
I elevenkäten såg vi att nöjdheten med undervisningen ökar med sju procentenheter, vilket kan ses
som en positiv tendens att vårt arbete med att utveckla undervisningen ger resultat. Baserat på
utvärderingen av arbetet ovan i denna rapport samt analyser av elevutsagor och
utvecklingsprocesser, föreslås att vidare utvecklingsarbete på skolan fortsatt bör:
●
●
●
●

Fokusera skolans kärnverksamhet: undervisningen
Behandla aspekter om undervisningens struktur och aktiviteter
Utveckla varierad undervisning (inom en och samma lektion)
Vidare odla vår skolförbättringskultur med kollegialt samarbete och kompetens kring
vetenskapligt förhållningssätt (analys kring lärgruppsarbete)

Förslag att vidareutveckla LÅ 20/21 är dessutom:
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●
●
●

Balans mellan undervisningsmoment där kortare genomgångar är en del (hellre fler och
kortare, än en längre)
Undervisningsaktiviteter som fokuserar lärandeprocesser, snarare än aktiviteter där eleverna
visar vad de redan kan
Kollegiala samtal om hur vi får alla elever att känna sig hörda och sedda, samt stöttar och
aldrig ger upp på sina elever

Skolan kommer även att utveckla kunskaperna och arbetssätt med extra anpassningar med stöd av
Kenth Hedevåg under nästkommande läsår. Det pågår också ett internt förbättringsarbete av våra
processer som rör extra anpassningar. Detta arbete drivs av specialpedagog och det finns för hösten
planer på utveckling av befintliga stödresurser för lärare och aktiviteter kopplade till dessa.

ELEVHÄLSOARBETET
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Elevhälsan är en central del av skolans verksamhet. Elevhälsans arbete och möten leds av rektor och
innefattar de professioner som ingår i elevhälsans uppdrag. Den övergripande målsättningen för
elevhälsan är densamma som för skolan som helhet – att skapa en god lärandemiljö för elevernas
kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsan bestod 19/20 av skolsköterska (80%),
skolkurator (80%), specialpedagog (100%), speciallärare (10%), skolpsykolog (20%) och skolläkare (vid
behov).
I år har en ny elevhälsoplan tagits fram där elevhälsans prioriterade mål är formulerade. Arbetet har
också handlat om att formulera en beskrivning av elevhälsans mål och metoder i relation till skolans
arbetsplan. Elevhälsan har under våren 2020 också förberett och föreslagit förändringar som är
kopplade till skolans fysiska lärmiljö. Inför hösten har det gjorts en del inköp av material att
implementera tillsammans med lärarna under hösten 2020 reducera visuellt brus och distraherande
synintryck i samtliga klassrum. Arbetet sker både utifrån att anpassa lokalernas fysiska utformning för
att i så stor utsträckning som möjligt möta elevernas behov av studiero och skapa en trygg plats för
lärande, och utifrån ett pedagogiskt perspektiv anpassa och utveckla undervisningen så att den möter
elevernas behov både på grupp- och individnivå.
Elevhälsoteamsmöten har hållits varje vecka i två och en halv timme. Varannan vecka har fokus varit
estetiska programmet och varannan vecka på teknikprogrammet. Elevhälsoteamsmötena leds av
rektor. Även skolans biträdande rektorer deltar på mötena och har tillsammans med mentorerna
samordnat elevhälsan kring elevärenden på respektive program. De biträdande rektorerna har varit
en viktig länk mellan elevhälsan och pedagogerna då de leder programlagens arbete och är
pedagogernas närmsta chef. De biträdande rektorerna har även lett resurspedagogernas arbete.
Mötena har under året handlat om att tvärprofessionellt samarbeta och kartlägga elevers behov av
stöd från någon av elevhälsans professioner samt om att utforma och utvärdera åtgärder som har
satts efter pedagogernas orosanmälningar av elever som riskerar att inte nå målen i de olika kurserna.
För att koppla samman elevhälsoteamets arbete med pedagogernas uppdrag har mentorerna haft tid
med pedagogerna på programlagsmöten varannan vecka för att återkoppla och fånga upp frågor
som rört individer såväl som klasser. Under föregående läsår provade vi mötesformen Elevhälsomöte
(EHM). Vid utvärdering av denna mötesform fann vi att den inte föll så väl ut som vi önskade. Vi såg
behov av en mer flexibel mötesform där elevhälsan kunde samla grupper av lärare för att informera
eller ta in information, detta möte fick namnet EHT-akuten. Detta möte har bland annat använts till att
tillsammans genomföra pedagogiska kartläggningar och återge resultat av utredningar om särskilt
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stöd, eller att samtala om elever där det funnits behov av anpassningar på gruppnivå,
trygghetsskapande arbete eller gemensamma insatser för att skapa studiero. På EHT-akuten har de
berörda personer i elevhälsan deltagit tillsammans med mentor, undervisande lärare samt biträdande
rektor eller rektor vid behov.
Skolan har haft speciallärartjänst som arbetat 10% med undervisning och stöd i mindre grupper till
elever med fokus på skrivande.

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets,
”praktik”)
FRISKFAKTORER
Utgångspunkten för det förebyggande arbetet är att förebygga ohälsa och hinder i elevers lärande. I
vårt hälsofrämjande arbete utgår vi från ett salutogent perspektiv, det vill säga från det friska. Det
handlar om att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att
på skolan skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE - UTGÅNGSPUNKTER OCH INSATSER
På LBS Kreativa Gymnasiet sätter vi fokus på livsstilsfaktorer och värdegrundsfrågor som vi vet är
viktiga för våra elever.
VECKA SEX
Varje år anordnar vi en temavecka, VECKA SEX, där vi belyser frågor som rör sex och samlevnad och
goda och sunda relationer. Skolsköterskan pratar om riskerna med tobak, alkohol och droger vid sina
hälsosamtal.
Hälsa och friskvård
Skolan har också under läsåret haft ett samarbete med Friskis och Svettis där elevernas gavs
möjlighet att träna till ett fördelaktigt pris. Vi har också lagt ut idrotten över två år för att rörelse och
livsstilsfrågor ska genomsyra en så stor del av gymnasietiden som möjligt.
FRÄMJA NÄRVARO OCH MINSKA FRÅNVARO - FSGR (FULLFÖLJA STUDIER I GÖTEBORGSREGIONEN)
Vid årsskiftet 19/20 avslutades det ESF-finansierat projekt som som heter ”Fullfölja Studier GR –
FSGR" och drivs av GR - Göteborgsregionen. Projektet syftade till att främja närvaro och minska
frånvaro hos våra elever. Projektet slutfördes under höstterminen och mynnade ut i följande saker:
1. Konkretisering och vidareutveckling av verktyg och insatser som genomförs på skolan, till
exempel en ny tydligare version av frånvarokartläggningen samt en samtalspalett som
tydliggör mentorernas insatser kring individen.
2. Statistik, som förvisso har begränsat underlag, som ger starka indikationer på att varje insats
som görs har stor betydelse för elevens slutförande av studier.
3. En spridningskonferens på skolan som ger ökad insikt bland övrig personal kring elevhälsans
arbete och insatser.
4. Insikter och frågeställningar för hur arbetet kring främjande av elevernas närvaro kan
fortskrida.
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RECONNECT OCH FUNKTIONELLT SPELANDE
Det har under åren funnits en efterfrågan från både vårdnadshavare och personal på skolan, av ett
arbete med elevernas spelvanor. Under hösten inleddes ett samarbete med Reconnect och Oscar
Foldevi för att jobba med olika frågor kring spelvanor. Syftet med samarbetet är att ge elever och
vårdnadshavare en annorlunda bild av spelande och vilka fördelar och nackdelar det kan medföra.
Förutom en föreläsning under hösten för både elever och vårdnadshavare startade skolan ett
pilotprojekt där tanken är att mentorerna arbetar vidare med eleverna inom området. Samarbetet
med Reconnect återupptogs under vårterminen när undervisningen övergick till distans. Syftet var att
tidigt fånga upp de elever som kan få svårast med att studera hemifrån utifrån olika faktorer som kan
påverka både mående och studierna.

Mentorernas arbete
KLASSNIVÅ
Under läsåret jobbade mentorerna med klasserna en gång i veckan i 40 minuter under mentorstiden.
Fokuset på mentorstiden är att stärka klassgemenskapen och på så sätt även stärka individens
trygghet i gruppen. Under höstterminen jobbade klasserna i helgrupp och fokus låg bland annat på
studieteknik, att skapa eller uppdatera klasskontrakt samt stärka elevens kunskap om sin egen
studiegång. För elever i årskurs 3 så förbereds de på framtiden utanför gymnasieskolan genom att vi
har temat vuxenskola. Där får eleverna bland annat information om hur man skaffar bostad eller hur
olika försäkringar fungerar. Under mentorstiderna fick eleverna även ta del av information om skolan
och diskuterade skolrelaterade problem och frågeställningar i helgrupp. Tiden användes även till att
genomföra återkommande enkäter och liknande uppgifter som ligger utanför kursernas innehåll.
Under vårterminen så gick eleverna med kort varsel in i fjärrundervisning. Mentorstiderna
genomfördes då i digital form. Fjärrundervisning har bidragit till en annan typ av kommunikation
digitalt både med enskilda elever och i grupp. Mentorerna har under tiden för fjärrundervising fortsatt
att ha mentorstid en gång per vecka. Fokus har bland annat legat på att uppdatera eleverna med
information som rör deras studiegång. I april så genomförde man en enkät gällande fjärr- och
distansundervisning. Detta för att få en ökad förståelse för elevernas upplevelse av den nya
studieformen samt att ge skolan en samlad bild av insatsbehov under den här perioden.

INDIVIDNIVÅ
“Lära känna”-samtal har under läsåret genomförts med samtliga ettor. Motsvarande har samtal med
enskilda elever genomförts med samtliga årskurs 2 och 3 under läsåret i syfte att belysa elevens
studiesituation. I mentorernas roll finns även uppgiften att fånga upp elever som har svårt att
överblicka sin egen studiegång och erbjuda strukturstöd. Strukturstödet ser olika ut beroende på
elevens behov.

Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”)
För att utvärdera elevhälsans arbete med att ge elever och lärare stöd genomfördes i juni 2020 en
enkät med all personal som kommer att ligga till grund för reflektion och planering av elevhälsans
arbete under kommande år. För att ta reda på hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd faller ut
på gruppnivå behöver en jämförelse göras mellan satta betyg hos elever där det finns kunskap om
behov av särskilt stöd och elever utan behov särskilt stöd. Betygsanalysen är inte färdigställd men i
samtal med elever som får stöd och anpassningar så framkommer en bild av att det mestadels
fungerar bra och att undervisningen och stödet möter elevens behov och att det finns en flexibilitet i
bemötandet.
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Skolsköterskan, skolkuratorn och skolpsykologen har haft olika typer av stödjande samtal med
enskilda elever under en begränsad period. Det kan vara motivations- och krissamtal eller utredande,
rådgivande och bearbetande samtal. Även mentorerna bistår med olika former av stödåtgärder och
samtalsformer för att stödja elevernas utveckling och lärande.
Under året har ett arbete påbörjats för att konkretisera stödet för mentorernas och lärarnas arbete
med att identifiera behov hos eleverna. Det handlar om att öka kunskapen om hur vi kan utforma och
utvärdera extra anpassningar samt konkretisera arbetssätten kring pedagogiska kartläggningar och
utredningar av särskilt stöd. Arbetet kommer att slutföras under våren 2020 och implementeras under
hösten 2020. Skolans skolpsykolog arbetar även med att ta fram ett stödmaterial i
kartläggningsarbetet kring psykisk ohälsa som hela elevhälsoteamet använder. Mentorerna
sammanställer sina samtalsmetoder som de har utvecklat hittills samt skapar sätt att utvärdera insatser
som genomförs.

Slutsats – arbetet framåt
Under året har flera insatser genomförts som syftar till att ge eleverna goda förutsättningar att klara
av sina studier och bli mer medvetna om vad som bidrar till ett gott mående. Många av de insatser
som har initierats kommer att fortlöpa då vi ser att det hittills har fallit väl ut och att det är ett
långsiktigt arbete som behöver följa eleverna genom årskurserna.
De frågor vi vill fortsätta att fördjupa arbetet inom är:
Datorspelande: Öka elevers kunskap och verktyg som bidrar till positiva effekter av datorspelande
och minskar risker för problematisk spelande.
Sex och samlevnad: Öka medvetenheten och öppenheten kring frågor om identitet, normer och
värden kopplat till sex och relationer.
Stresshantering: Erbjuda Stressmart, ett koncept framtaget av Stadsmissionen, för att ge elever
kunskap att hantera känslor av stress.
Fysisk hälsa: Öka medvetenheten om vikten av fysisk aktivitet som en friskfaktor genom livet.
Närvarofrämjande insatser: Arbete med att kartlägga elevers frånvaro och sätta in rätt insatser för att
öka närvaron.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
Organisering av studie- och yrkesvägledning
Studie-och yrkesvägledningens syfte i gymnasieskolan såväl som generellt är att göra människor väl
förberedda på framtida studier och arbetsliv genom självkännedom, kunskap om alternativ inom
yrken och utbildningar samt att kunna göra välgrundade val och revidera dessa utifrån behov. Under
läsåret 19/20 har studie- och yrkesvägledartjänsten varit 50 % av en heltidstjänst och innehållit studieoch yrkesvägledning ur både det individuella och generella perspektivet.

Utvärdering – Studie- och yrkesvägledningssamtal

Med en ökning av SYV-tjänsten från 30% från föregående läsår till 50% under 19/20 har det funnits
ett utrymme att genomföra individuella vägledningssamtal med alla elever i år 1 under höstterminen
och alla elever i år 3 under vårterminen. Syftet med ett vägledningssamtal redan under elevernas
första termin är att så tidigt som möjligt fånga upp elever med tankar på att byta program eller
avbryta sina studier i förtid, samt att en tidig kontakt ska göra det enkelt och självklart för eleven att
kontakta SYV när frågor uppstår under studietiden. Upptäcker eleven tidigt att gymnasievalet blivit fel
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finns då en möjlighet att hjälpa till att rätta till det, snarare än när eleven studerat länge och det blir
större konsekvenser med ett omval eller studieavbrott. I början av höstterminen är rörligheten av
elever som avgår och tillkommer större än under övriga skolåret och programval är den främsta
orsaken. Skolavbrott förekommer under hela skolåret och innefattar elever från alla läsår, men är
markant störst vid terminsstart för elever i år 1.
Under höstterminen förbereds elever i år 3 på vägar vidare efter gymnasiet på mentorstid.
Mentorerna har under året arbetat fram v uxenkunskap, ett arbetsområde för elever i år 3 på
mentorstid där delar av studie- och yrkesvägledning ingår i form av t.ex. information om högre
studier, högskoleprovet och arbetsmarknadskunskap. Syftet har varit att elever som redan under
höstterminen får information om vägar vidare ska vara bättre förberedda på sina individuella
vägledningssamtal samt att information i grupp också är tidsbesparande då fokus i de individuella
samtalen mer kan utgå från den enskilda elevens tankar och frågor än att få generell information.
Vid brytpunkten för distansstudier hade alla elever utom eleverna i två klasser i år 3 haft
vägledningssamtal och de elever som ännu ej hunnit ha det erbjöds samtalen digitalt. Den stora
påverkan på elevers framtid i närtid som Covid-19 har skapat, kan ha gjort att de vägledningssamtal
som elever hade under januari-februari varit lite ogjorda då många elever har varit tvungna att tänka
om i sin framtidsplanering. I synnerhet kanske elever som planerat att först ta ett sabbatsår efter
gymnasiet och resa eller arbeta innan vidare studier och då frågor om vidare studier inte känts så
aktuellt för eleven i vägledningssamtalet.
KONTAKTYTOR MOT ARBETSLIV OCH HÖGRE STUDIER
Representanter från högskolor utifrån elevernas studieinriktning har besökt skolan och berättat om
sina verksamheter. Eleverna i år 2 och 3 har erbjudits information från Skövde Högskola och Blekinge
Tekniska Högskola. Elever i år 3 har haft möjlighet att besöka Öppet Hus-dagen för Göteborgs
universitet, Chalmers Tekniska högskola, Yrkeshögskolan samt olika utbildningsmässor. Det fanns
även besök som med anledning av Covid-19 ställdes in. Många högre utbildningar har under våren
fått ställa in sina Öppet Hus-tillfällen och istället erbjuda digitala Öppet Hus och dessa har under
distansstudierna fortlöpande informerats om via informationskanaler till eleverna.

ÄMNESINTEGRERAD STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
En viktig del av studie- och yrkesvägledningens syfte är att ge elever en tydlig koppling mellan de
ämnen de studerar och hur de kommer att använda dessa kunskaper i sitt framtida studie- och
yrkesliv. Vid uppstartsdagarna under höstterminen deltog all personal på skolan vid ett tillfälle för att
diskutera hur man kan arbeta för att stärka kopplingen mellan undervisning och elevens framtida
studie- och yrkesval och även tydliggöra arbetet med elevens identitetsskapande och motivation för
sina studier. Många exempel på redan befintliga aktiviteter beskrevs och förslag på vad man önskade
genomföra under året. I november genomfördes ett tillfälle på ämneslag då lärare berättade om
inspirerande exempel av framtidskopplingar i undervisningen som man arbetar med. Lärare har under
året bjudit in tidigare elever som studerat vid skolan för att berätta om de utbildningar utifrån
elevernas studieinriktning som de gått vidare till studier inom, samt studiebesök och samarbeten med
olika arbetsplatser har genomförts. Ett branschinriktat intervjuprogram har också genomförts där
personer har berättat om sina yrken inom elevernas karaktärsämnen och om sin väg till sitt yrke.
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Slutsats – arbetet framåt. Studie- och yrkesvägledningssamtal
Även under 19/20 kommer studie- och yrkesvägledartjänsten att vara 50% av en heltidstjänst och
strukturen för året kommer följa innehållet i den framtagna syv-planen, med samtal för alla elever i år
1 på höstterminen och alla elever i år 3 på vårterminen och därutöver möjlighet för de elever som
önskar vägledningssamtal. Ett syfte över tid med tidiga vägledningssamtal för elever i år 1 ä r att
minska studieavbrott under gymnasietiden och insatsen utvärderas mot antal studieavbrott under
året. Samarbete med mentorer för de delar som rör informationsinsatser i grupp på mentorstid, bl.a.
inom Vuxenkunskap kommer genomföras under läsåret.

KONTAKTYTOR MOT ARBETSLIV OCH HÖGRE STUDIER
Ett nära samarbete mellan skola och högre studier samt arbetsliv skapar nyfikenhet och motivation
hos elever och under 19/20 kommer aktiviteter att anordnas då t.ex. skolor utifrån elevernas
branschinriktning besöker skolan och informerar om sina verksamheter. Ibland kommer aktiviteterna
vara för alla elever och ibland mot en riktad elevgrupp, t.ex. elever i år 3. Information om externa
aktiviteter och händelser informeras via Schoolsoft och via mentorerna på mentorstid.

ÄMNESINTEGRERAD STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
För att ytterligare stärka elevernas koppling mellan studierna och ämnesintegrering av framtidsval
kommer detta vara en del av undervisningsmetoden även under 19/20 och målet är att eleverna i än
högre grad ska uppleva att det finns en tydlighet i detta och en röd tråd som löper under
gymnasietiden. Den framtagna bilden (se bild 1) kan vara ett sätt för att tydliggöra detta, på så sätt
att när lärare arbetar med framtidskopplingar så ser eleverna återkommande samma bild. Aktiviteten
utvärderas med en fråga i undervisningsutvärderingen vid två tillfällen under läsåret för att se om
elevernas upplevelse av återkommande framtidskopplingar i undervisningen ökar.
Bild 1. Symbol för att tydliggöra framtidskopplingar för elever.
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LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE OCH ARBETE MED NORMER OCH VÄRDEN
Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete
Inom LBS har alla skolor ett separat dokument där skolans organisation, skolans arbete mot
kränkande behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor beskrivs. Den
skrivs i januari varje läsår och där analyseras och utvärderas årets insatser utifrån resultatet i den
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomförs i oktober varje läsår. I planen
dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som planeras kommande
år.
Likabehandlings- och värdegrundsgruppen (LoV-gruppen) på LBS Kreativa gymnasiet i Göteborg
består av följande medlemmar: Rektor, likabehandlings- och värdegrundssamordnare,
elevskyddsombud, skyddsombud, mentorer, skolsköterska samt elever. LoV-gruppen ansvarar för att
årligen arbeta fram ett plandokument för likabehandlings- och värdegrundsarbetet på skolan. De
utför enkäter, intervjuer, observationer och riskbedömningar samt upprättar en årlig plan för hur man
ska arbeta för att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling.
LoV-gruppen inklusive rektor ansvarar för en kontinuerlig utvärdering av verksamhetens
likabehandlings- och värdegrundsarbete. Gruppen, med rektor som ytterst ansvarig har också ansvar
för utredning, dokumentation och rapportering av anmälda ärenden till huvudmannen (2010:800). Vid
konfliktsituationer mellan elever ska företrädare för LoV-gruppen involveras.
Under höstterminen tillkom flera elever till skolans elev-LoV-grupp då flera tidigare medlemmar tagit
studenten. Intresset för att delta fortsatte detta år att vara stort och den gruppen förde vidare
traditionen med Halloweenfest. Fredagen innan höstlovet genomfördes en schemabrytande fest där
elever från alla årskurser fick möjlighet att lära känna varandra och ha roligt tillsammans. Under
LoV-gruppens verksamhet finns olika verksamheter som till exempel en rollspelsförening som haft
verksamhet även under distansundervisningen. Föreningen har som uppgift att erbjuda fler elever en
social gemenskap och bidra till trivsel och trygghet

Organisering av arbetet med Normer och värden
Utöver det gemensamma arbetet som bedrivs så är också normer och värden en del i
undervisningen. Pedagogerna på skolan fortsatte under läsåret sitt kollektiva lärande med att arbeta
för en ökad tydlighet i lektionsgenomförande och uppgiftsbeskrivningar för att nå ett gott
klassrumsklimat samt att bedriva en undervisning som gynnar varje enskild elev. Vi fortsatte även att
arbeta ämnesintegrerat för att eleverna skulle få samarbeta med andra och ta hänsyn till varandras
eventuella olikheter, som i det exempel där vi undersöker begreppet hållbar utveckling med fokus på
människors sociala villkor med koppling till mänskliga rättigheter och likabehandling (och brist på
sådan) historiskt sett. Flera lärare har även arbetat med att skapa gemenskap och sammanhållning i
sina klasser genom att t.ex. införa basgrupper för ökad trygghet.
Lärarna arbetade också löpande under året med dessa frågor i flera kurser. Exempel på detta är det
årliga projektet “vecka 6”. Under den sistnämnda jobbades det bland annat med illustrationer till
erotiska noveller med HBTQ-budskap.
Utöver detta har skolans mentorer haft ett kontinuerligt arbete med likabehandlings- och
värdegrundsarbete. Att behandla alla likadant och ha en god relation till alla har också gynnats av
exempelvis “Klasskampen” och andra aktiviteter som mentorer har fått göra tillsammans med
respektive klass. Inom likabehandlings- och värdegrundsarbetet har det även funnits utrymme för
elever att påverka och vara med i utvecklingen av processen framåt. Under mentorstiden har
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mentorer kunnat arbeta med allt från“lära-känna-övningar” till “självkännedom” som handlar om
individen i gruppen och gruppens roll. Mentorerna återkopplade även resultaten från årets
likabehandlingsenkät och tog in synpunkter på detta.
Mentorer hade i uppdrag att diskutera resultaten från LoV-enkäten och få återkoppling kring dessa.
Det är viktigt att integrera elevernas syn och perspektiv på de sammanställda siffrorna och se hur
eleverna resonerar kring dem. Vid diskussion kring elevers upplevelse av gott bemötande har ökat
svarade vissa mentorselever att “det finns en sorts liknande intresse och därmed sammanhållning
mellan klasser = trygghet”. Dessutom fanns det elever som svarade också “intresse skapar en bra
gemenskap” och att det finns grupper på skolan som skapar ytterligare samhörighet och trygghet;
“bra att komma t ex till DnD gruppen”.
Vid diskussion av vad det är som gör att det skapas trygghet i skolan svarade många elever att “vi
umgås mycket i klassen och det ger trygghet” samt “få störningsmoment”. Svaren kunde också
variera och beskriva att “trygghet bildas av en kollektiv känsla av att man respekterar varandra - en
generell känsla för respekt” och “man upplever att man inte får blickar när man går i korridorerna”.
Dessa svar ger ett brett perspektiv på hur elever uppfattar tryggheten i skolan och vilka faktorer som
bidrar till känslan.
Sedan har LoV-enkäten även tagit upp frågor som behandlar skolans fokusområde - studiefokus. Med
begreppet “studiefokus” kan även studiero kopplas parallellt till detta. Studiefokus står också i
relation till individerna i klassrummet; alla elever kanske inte har likadana förutsättningar och likadan
kultur när det handlar om studiefokus. I diskussion kring vad studiero innebär för eleverna kunde
svaren vara att det “varierar från person till person (jag somnar om det är helt tyst - men för någon
annan är det bra)” samt att studiero kan innebära “i en miljö där det inte är så mycket
störningsmoment runtom (höga ljud, action) - där var man kan plugga”. Definitivt kan man se att för
att uppnå studiefokus behövs det studiero; och trots att alla är unika individer finns det ett allmänt
koncept bakom hur man uppfattar studiero.
Sammanfattningsvis kan man se hur vi har integrerat eleverna i LoV-enkätens resultat. Det är viktigt
med insikt i hur statistiken ser ut samt att jobba fram en gemensam plan till hur vi fortsätter ha
positiva resultat samt förbättringsförslag ifall något inte fungerar. Därför spelar våra elever en stor roll
i verksamheten; oavsett hur olika deras åsikter är och hur breda svaren är per område, deras åsikter är
utgångspunkten i utvecklingsarbetet.

Utvärdering – Normer och värden
I höstens LoV-enkät framkom det att 93,29 % av skolans elever känner sig trygga i skolan vilket är en
nedgång från föregående år då 95,79% angav att de kände sig trygga. Fler elever anger dock att de
vet vem man ska vända sig till om man känt sig illa behandlad av elever eller personal, och fler elever
har förtroende för att skolan ingriper om så sker (88,97% jämfört med 84,21%, 2018). Andra positiva
tendenser vi kan se i denna kartläggning är som nämnts ovan (kap. 4,) att färre elever anger att de
blivit illa behandlade samt att fler elever upplever att elever och personal behandlar varandra på ett
bra sätt. Trots detta är vi oroade över den minskade upplevda tryggheten på skolan och åtgärder
kring detta redovisas i vårt samlade plandokument för likabehandling- och värdegrundsarbete.
I Elevenkäten som genomfördes i början av VT20 kunde vi se att uppdelat på flickor och pojkar syns
att pojkarna i högre utsträckning känner sig trygga (93%) än flickorna (87%). På frågan om eleverna
upplever att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt är siffran något högre än förra året; 77%
istället för 75% som var det tidigare resultatet. Här syns dock en skillnad i hur flickor och pojkar
upplever att de behandlar varandra på skolan: 81 % av pojkarna upplever att eleverna behandlar
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varandra bra medan siffrorna för flickor är 59%. Tidigare år har den här frågan formulerats annorlunda
där formuleringen ”behandlar varandra med respekt” bytts ut mot ”behandlar varandra bra”. På
frågan om arbetsro på skolan är resultaten i det närmaste oförändrade men i uppdelningen mellan
flickor och pojkar syns liknande relation som i aspekten ovan: 60% av skolans pojkar tycker att de får
arbetsro på skolan medan siffran för flickorna är 48%. På frågan om eleverna upplever att lärarna
ingriper om någon blir illa behandlad är resultatet oförändrat från föregående läsår: 81% tycker
upplever att lärarna ingriper.
Under vårterminen genomfördes också projektet 24 HOURS, ett kombinerat jam för spel och media
där eleverna i grupper fick skapa spel med tillhörande hemsidor samt dokumentera processen.
Arbetet skedde över program- och årskursgränserna. Till skillnad från förra året var det i år frivilligt
och hölls online på grund av Coronapandemin.
Siffrorna visar att trivseln på skolan ligger på ungefär samma nivå som tidigare men skillnaderna
mellan hur flickor och pojkar upplever situationen är tydlig. Ett arbete med att få flickorna att i högre
grad trivas på skolan skulle behövas ifall vi i framtiden vill vara en attraktiv skola för flickor och pojkar.
Siffror för skolans icke binära personer saknas i sammanställningarna.

Slutsats – arbetet framåt
För att främja skolans arbete mot kränkande behandling och minimera risken för kränkningar i
verksamheten ska vi under LÅ 20/21 kommer vi fortsatt att arbeta med dessa frågor inom ramen för
undervisningen. Utöver detta fortsätter mentorerna med relationsstärkande aktiviteter under den
mentorstid de har med samtliga klasser. Dessutom finns idéer om ett schemabrytande projekt kring
“svåra frågor”, såsom främlingsfientlighet, transfobi, feminism med mera. Vi avser dessutom att bjuda
in externa föreläsare.
Skolans fokusområde för LÅ 19/20 är studiefokus genom meningsfullhet, medskapande och
delaktighet, och med anledning av detta kommer vi att fortsätta arbeta med dessa frågor i såväl
arbetslag som elevhälsa. Med elevers ökade delaktighet i undervisningen hoppas vi uppnå ett ökat
ansvarstagande för studier och skolmiljö samt att utveckla den öppna och respektfulla kultur vi
eftersträvar. I tillägg till detta fokusområde direkt kopplat till den pedagogiska lärmiljön kommer vi att
utöka stödet kring arbetsro i relation till den fysiska och psykosociala lärmiljön, med utgångspunkt i
de reviderade ordnings- och trivselregler som tagits fram i samarbete med elevkåren. Detta stöd
utformas bland annat med hjälp av klassrumsbesök och kollegiala dialoger, samt arbete med elever
under mentorstid.
Vi kommer att fortsätta föra aktiva diskussioner om hur personalen på skolan bemöter och
kommunicerar med elever, elevers språkbruk samt attityder, och framförallt inom ramen för ordinarie
undervisning i klassrummet, där vi ser att elever anger att de ibland blir illa behandlade av andra
elever, eftersom de samtidigt menar att personalen är bra förebilder på detta område. Vidare
kommer skillnader mellan flickor och pojkars upplevelser av skolgången att fokuseras tydligare. En
fullständig redogörelse för de insatser och åtgärder som genomfördes under vårterminen och det
främjande arbete som planerats för HT20 finns att läsa om i vårt årliga plandokument för 2020
(likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling).
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Läsåret 19/20 avslutades på ett historiskt avvikande sätt med en Coronapandemi som gjorde att vår
skola precis som alla andra gymnasieskolor i landet snabbt behövde ställa om sin undervisning för att
kunna bedriva distansundervisning från en dag till den andra. Vi kan konstatera att undervisningen
trots denna snabba omställning har fungerat väl då vi fortsatt har en hög måluppfyllelse. Vi kan också
konstatera att distansundervisningen pekar på att det finns vissa principer inom undervisningen som
är lika viktiga oavsett pågående pandemi eller inte. En varierad undervisning, tydliga instruktioner för
uppgifter och lektionsförfarande samt anpassning efter elevens behov och förutsättningar är centrala
aspekter för ett gott lärande i alla situationer.
Vi kommer nästa år att som alltid sätta undervisningen och elevernas kunskapsutveckling i första
rummet. Vi har fått ett gott och utförligt underlag från våra elever där de klargör för oss vad de anser
är god undervisning (se ovan under Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen
(lärarnas ”praktik”)). Vi fortsätter att vara följsamma i att utforma våra processer och mötesformer
efter verksamhetens behov, vi har exempelvis sett ett ökat behov av ämneslagsmöten under
distansundervisningen som kan komma att också fortsättningsvis intensifieras. Vi har också en
utmaning i att hitta orsaker till den skillnad mellan pojkar och flickor vi har både i upplevd nöjdhet
och studieresultat.
När läsåret 20/21 startar kommer vi att öppna skolan igen men med de restriktioner som är gällande
för alla skolor för att bidra till en minskad smittspridning av Covid-19 i samhället. I kvalitetsrapporten
använder vi begreppet distansundervisning. Det mer korrekta begreppet för det vi avser är
egentligen fjärrundervisning, alltså undervisning i realtid på distans. Vi ser redan nu att
fjärrundervisning ibland kan vara ett alternativ även när skolans verksamhet återgår till ett normalläge.
Det kan till exempel handla om situationer där elever av olika anledningar inte kan komma till skolan
men ändå vill delta i undervisningen. Med den erfarenhet och kunskap vi har fått från våren skulle det
kunna vara ett alternativ även fortsättningsvis, givet vissa förutsättningar. I det närmaste perspektivet
utgår vi dock från att pandemin kommer att fortsätta påverka samhället i stort. Det gör att vi behöver
ha en fortsatt god beredskap för att möta elever och personal som inte får komma till skolan på
grund av milda symtom men som ändå önskar delta i, eller bedriva undervisning hemifrån. Vi kommer
därför att börja läsåret med att låta lärare bedriva fjärrundervisning hemifrån de gånger de behöver
stanna hemma med milda symtom. Eleverna är de gångerna i sitt klassrum men med läraren på
distans. Det förutsätter en extra resurs på skolan för att säkerställa studieron för de klasser vars lärare
inte är fysiskt där. Även elever kan delta hemifrån via fjärrundervisning de gånger de har milda
symtom och inte får komma till skolan. Vi tror att ett sådant upplägg kommer att gynna både lärandet
och den upplevda arbetsmiljön. Hur det faller ut återstår att se.
Sammanfattningsvis är vår verksamhet i ständig förändring vilket den bör vara för att möta inte bara
våra elever utan också de föränderliga förutsättningarna hos världen utanför.
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GRUNDFAKTA
OM LBS KREATIVA GYMNASIET
Historik, fakta och organisation
På LBS bedriver vi främst kreativa gymnasieutbildningar inom det Estetiska och det Tekniska
programmet med dessa olika inriktningar:
- LBS Kreativ kommunikation (ES - Estetik och media)
- LBS E-sport (ES - Estetik och media)
- LBS Spelgrafik (ES - Bild och formgivning)
- LBS Grafisk design (ES - Bild och formgivning)
- LBS Musikproduktion (ES - Musik)
- LBS Arkitektur och samhällsbyggande (TE - Samhällsbyggande och miljö)
- LBS Spelutveckling (TE - Design och produktutveckling)
- LBS Systemutveckling (TE - Informations- och medieteknik).
På LBS Mediegymnasiet bedrivs även utbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet med
inriktningarna Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Några skolor tar
även emot elever på Introduktionsprogrammet.
Vi har bedrivit utbildning sedan 1993 och gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti
2007 ingår vi i utbildningskoncernen AcadeMedia.
LBS har läsåret 2019/2020 17 skolor runt om i södra Sverige, från Lund i söder till Stockholm i norr.
Under läsåret är det drygt 3800 elever som studerar på någon av våra skolor. Inför det gångna
läsåret, 2019/2020, bytte det som tidigare hette NTI Mediegymnasiet i Göteborg verksamhet till LBS
och blev då LBS Mediegymnasiet.
Skola
LBS Varberg
LBS Borås
LBS Halmstad
LBS Mediegymnasiet
LBS Kungsbacka
LBS Lund
LBS Trollhättan
LBS Kristianstad
LBS Helsingborg

startår
2001/2002
2002/2003
2002/2003
2003/2004
2005/2006
2007/2008
2007/2008
2008/2009
2009/2010

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

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

Alla våra utbildningar utgår från en kreativ kärna där sambands- och sammanhangsperspektivet är
bärande. Likaså präglas utbildningarna av det pedagogiska perspektiv som tar vara på elevernas
upplevelser och erfarenheter. Genom en syn på lärande som innebär att man måste våga pröva och
våga misslyckas för att komma framåt, ska utbildningen vara en god bas för eleverna att arbeta
strategiskt, praktiskt och kreativt inom både nya och traditionella kreativa områden.
Framför allt är det målen i läroplanen (LGY2011), inklusive examensmålen, som är vägledande för
verksamheten i alla dess delar – från planering till genomförande, uppföljning och förbättring.
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Systematiskt kvalitetsarbete
Kvalitetsarbete inom LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver för
att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det studie-, arbets- och
samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som jobbar inom LBS hela tiden gör
oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart det leder för eleverna.
Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert och som
vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier och arbetslivet.
I LBS systematiska kvalitetsarbete har vi fyra kvalitetsbegrepp som utgångspunkt. Det första är den
funktionella kvaliteten. Den handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål
som finns i läroplanen och varje programs program-/examensmål. Där finns både kunskapsmål och
mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens.
Det andra begreppet är den instrumentella kvaliteten s om handlar om kvaliteten i våra strukturer,
processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till
exempel att eleverna får det inflytande i sina studier som de har rätt till, en likvärdig undervisning av
god kvalitet, likvärdig bedömning och betygssättning och att eleverna får särskilt stöd om det behövs
för att nå utbildningsmålen.
Därtill använder vi begreppet ä
 ndamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna efter
avslutad utbildning. Slutligen använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna
upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på
utbildningen.
Dessa fyra begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera
och anpassa vårt arbete, så att våra elever får en utbildning med så hög kvalitet som möjligt.
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar
av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är en
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår plan
mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, två Undervisningsutvärderingar
(november och mars) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de upplever undervisningen
utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät (januari/februari) som ger en bild av
elevernas u
 pplevda kvalitet (se ovan) såsom trivsel, nöjdhet etc.
I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att
skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås
under läsåret (funktionell kvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan redovisas i resultatsammanställningen och kommenteras i denna kvalitetsrapport.
Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades kontinuerligt
under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan,
undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.
Efter skolavslutning i juni sammanställs skolans kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan
tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Finansiering
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det
aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.
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OM LBS GÖTEBORG
Organisation och arbetsformer
Läsåret 1920 organiserades skolan på följande vis:

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

●

Biträdande rektorer håller i programlagsmöten där driftsfrågor samt
programutvecklingsfrågor avhandlas.

●

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

●
●

Rektor håller i APT en gång var fjärde vecka samt ledningsgruppsmöte.

●

Rektor och pedagogisk utvecklingsledare håller i pedagogiska styrgruppsmöten var fjärde
vecka.
Vi har även var fjärde vecka haft ett pedagogiskt fokus-möte där vi träffats i olika
konstellationer, exempelvis i ämneslag.

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

Lägesbedömningen, uppföljningen och resultatutvärderingen görs ur flera perspektiv och i flera
forum. Hos skolledning, lärarlag, arbetsgrupper, elevråd, klasser och föräldrar.
Arbetsprocessen bidrar till en systematik i kvalitetsarbetet och ett säkerställande att vi gör rätt saker.
Samtidigt ger processen utrymme för att uppmärksamma sådant som sker spontant på skolan med
målen i fokus.

Lokaler
Från och med läsår 18-19 har vi tillgång till hela byggnadens sju våningsplan. Eleverna rör sig främst
mellan entréplan och våning sex. På våning sex inryms numera vår e-sportsal samt vårt bibliotek. I
anslutning till biblioteket har vi också en undervisningssal vilken används främst till humanistiska och
språkämnen. På plan fem har vi numera skolans ljusaste sal med glastak varför vi från i år använder
den till bildämnen. Utöver den salen har vi även två traditionella undervisningssalar. På plan fyra har vi
våra största salar som dessutom går att göra till en stor sal genom att öppna en vägg. Där är tanken
att man ska ha möjlighet att inspireras. ”Storsalen” används då vi har behov av storföreläsning eller
när vi bjudit in gästföreläsare. På plan tre har vi tre undervisningssalar. Där finns också skolans
personalrum. På plan två finns salar som fokuserar på det kollaborativa lärandet, där ligger nämligen
våra två ”ALC-salar”. ALC står för Active Learning Classroom och är en undervisningssal som främst
är designad för att främja grupparbete och deltagande. I ALC-salen är det tänkt att eleverna ska vara
aktiva medan läraren tar ett steg tillbaka för att bli mer utav en handledare i elevernas lärprocess.
Med runda bord, whiteboardtavlor vid varje bord och ibland även TV-skärmar vid borden där
eleverna kan visa sina arbeten är salen tänkt att förenkla såväl redovisningar som diskussion och
gemensamt arbete.
På plan ett ligger våra salar där eleverna får undervisning bland annat programmering och digitalt
skapande. På entréplan ligger vår redigeringssal för foto/film. Där finns massor av utrustning för att
kunna producera och redigera bildmaterial.
I övrigt är tanken att alla övriga ytor på skolan ska inspirera till kreativitet eller aktiv vila. Till exempel
finns det en stor schackplan på plan ett och vi ställer ofta ut de olika produkter samt bilder som
eleverna skapat i sina karaktärsämnen.
Nytt för nästa läsår blir också att vi köpt in nya möbler till vår skolmatsal på entréplan för att kunna
rymma ytterligare några elever. Vi har nu plats för cirka 180 elever i matsalen.

Elever och personal
På LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg har under läsåret haft 483 elever fördelade på skolans två
program: Teknikprogrammet och Estetiska programmet. Se tabell nedan. Eleverna kommer från hela
Göteborgsregionen. Detta kan förklaras med skolans tydliga profil som gör att många väljer oss trots
att det innebär en viss resväg. Skolan har motsvarande 40 st heltidstjänster, varav 34 st är pedagoger
och 6 st övrig personal. Bland den övriga personalen räknas administratör, skolledning,
elevhälsoteam, IT, resurspedagoger och heltidsmentorer.
Nationellt program

LBS Program

Nationell inriktning

Estetiska programmet

LBS Spelgrafik

Bild och formgivning (ESEST)

46

År 1

38

År 2

41

År 3

Estetiska programmet

LBS Grafisk Design

Bild och formgivning (ESBIL)

0

0

0
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Estetiska programmet

LBS Kreativ
kommunikation

Estetik och media (ESEST)

12

5

8

Estetiska programmet

LBS E-sport

Estetik och media (ESEST)

34

32

0

Teknikprogrammet

LBS Spelutveckling

Design och produktutveckling (TEDES)

56

64

62

Teknikprogrammet

LBS Systemutveckling

Informations- och medieteknik (TEINF)

35

27

19

Teknikprogrammet

LBS Arkitektur och
samhällsbyggande

Samhällsbyggande och miljö (TESAM)

0

0

0

Totalt

Aktuella siffror: Juni 2020
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BILAGOR
DIAGRAMBLAD 1: RESULTATREDOVISNING – AVGÅNGSELEVER

Avgångselever- Examensgrad

DIAGRAMBLAD 2: RESULTATREDOVISNING – SAMTLIGA ELEVER

Betygsfördelning
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DIAGRAMBLAD 3: INDIKATORER – UNDERVISNING, TRYGGHET OCH STUDIERO

Trygghet och värdegrund

34

Undervisning

DIAGRAMBLAD 4: INDIKATORER – LÄRARBEHÖRIGHET, UPPLEVD KVALITET

Lärarbehörighet
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Upplevd kvalitet
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