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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Jag tänkte berätta lite om våra studenter. De som i år fick 15,6 i meritvärde. De som gjorde filmer
som gymnasieprojekt, byggde gitarrer, skapade spel, photo portfolios, grundade tidningar och
målade fantastiska bilder. Som har storslagna planer för framtiden och som i vissa fall redan blivit
antagna till prestigefyllda utbildningar. De fick onekligen en annorlunda sista tid i skolan. För av oss
alla som arbetar och studerar på skolan är det såklart de som blivit mest påverkade av den pandemi
som drabbat vår värld. Jag vet att de mycket hellre hade önskat träffa sina kamrater och lärare varje
dag istället för att spendera sina två sista månader av gymnasietiden framför datorn. Men trots
fjärrundervisning och uteblivna studentfester kämpade de på och nådde de fantastiska resultat som
jag inledde den här texten med att berätta om. Jag är oerhört stolt över dom alla. Snacka om
kämpaglöd och hårt jävla arbete.
Liksom jag tidigare år har skrivit är det dock ingen tillfällighet att vi varje år presenterar fina resultat.
Även om året avslutades på ett minst sagt ovanligt sätt kan vi stoltsera med att 98 % av våra elever
nådde en studentexamen! Det är ett bevis på att vårt systematiska kvalitetsarbete fungerar. Även
stora utmaningar till trots. Pedagogerna på skolan brinner för sitt uppdrag och de arbetar hårt för att
alla elever ska nå målen för sin utbildning.Och tillsammans arbetar vi varje dag med att göra vår skola
och våra utbildningar ännu bättre.
I den här kvalitetsrapporten kan du följa vårt och våra elevers arbete under det senaste läsåret samt
läsa om våra tankar inför framtiden.
Anders Johnsson, rektor LBS Helsingborg
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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.

AVGÅNGSBETYG

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2020
97,8 % av våra elever tog en examen i år. De senaste två åren har vi haft en examensgrad på 100 %
och våra elever fortsätter således att lyckas med sina studier hos oss. Avgångslevernas meritvärde
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höjdes från 15,2 till 15,6. De senaste åren har vi aktivt arbetat med att utveckla undervisningen på
olika sätt och det är glädjande att vi ser tydliga resultat av vårt arbete.
Flickorna på skolan presterar överlag bättre än pojkarna och eleverna når högre betyg på våra
estetiska program jämfört med teknikprogrammet även i år.

SAMTLIGA BETYG
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020

Jämfört med föregående år har fler elever inte nått ett godkänt betyg i en eller flera kurser, totalt 6 %
mot förra årets 3. Undantaget ovan och det faktum att färre elever nått betyget A i en kurs jämfört
med förra året är betygsfördelningsvariationen förhållandevis konstant om en tittar på de senaste
åren. Liksom förra året är det fler flickor än pojkar som nått betyget A.
I ämnena matematik, engelska och svenska är det främst i kurserna engelska 5 och engelska 6 som
antalet F har ökat. 11 respektive 26 % av eleverna når inte ett godkänt betyg i de kurserna, detta
jämfört med förra året då 4 % fick F i betyg. En liknande trend ses i de båda lägre kurserna i svenska,
dock är den där inte lika drastisk. I ma1b är det i år fler elever som når godkända betyg jämfört med
förra året.

Nationella prov
Enligt skolverkets instruktioner har inga nationella prov genomförts på skolan i år.
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RESULTATREDOVISNING- UPPLEVD KVALITET

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

Nöjdhet, rekommendation och trivsel

Eleverna på skolan trivs, är nöjda med sin utbildning och kan tänka sig att rekommendera skolan till
andra i en fortsatt hög utsträckning. Dock har den uppåtgående trenden från föregående år vänt och
vi är åter på år 2018:s, förvisso fortfarande bra, men lägre nivåer.
Vi har under de senaste åren medvetet satt högre krav på eleverna vad gäller uppförande och
språkbruk och kommer fortsätta med det då vi tror att det arbetssättet kommer att generera en ännu
tryggare och bättre skolgång för alla elever.
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL KVALITET
UNDERVISNING OCH LÄRANDE
Organisering av undervisningen
Som rektor arbetar jag för att skapa en skola där lärande står i fokus för både elever och personal.
Jag verkar för kollegialt lärande, professionsutveckling och ett tätt samarbete mellan ledning,
elevhälsa, pedagogisk personal och inte minst skolans elever. På LBS Helsingborg är vår grundsyn att
alla e
 lever är a
 llas a
 nsvar och det innebär att vi tillsammans måste samverka för att stötta våra e
 lever
till att nå målen för utbildningen.
Skolgången och lektionerna måste upplevas som viktiga och meningsfulla av eleverna. Vi fokuserade
därför även i år på att öka elevernas lust att lära och arbeta målmedvetet på lektionerna. Detta
genom att inrikta oss på att fortsätta utveckla undervisningen. Liksom föregående år arbetade vi
tillsammans för att testa olika och anpassade undervisningsformer (främst via aktionsforskning som
metod, se nedan) för att fånga elevernas intresse, höja deras motivation och öka deras
kunskapsinhämtning och därmed också deras meritvärde. Den schemalagda pedagogiska tiden som
är återkommande varje vecka är stommen i allt vårt utvecklingsarbete. Här finns tid avsatt för
planering av ämnesövergripande projekt, gemensamma föreläsningar, aktionsforskningsdiskussioner,
gemensam litteraturläsning, pedagogiska diskussioner och samverkan kring enskilda elever och
klasser. Parallellt med vårt utvecklingsarbete i kollegiet inrättade vi förra året ett undervisningsråd. I
detta finns elever från samtliga klasser och med olika styrkor representerade. Syftet med
undervisningsrådet är att i realtid diskutera och utvärdera vårt pågående pedagogiska
utvecklingsarbete. Ledningen, representanter ur elevhälsan, några undervisande lärare och elever
träffas och diskuterar det som händer i klassrummen just nu. Feedbacken eleverna ger återkopplas
direkt till de övriga lärarna som exempelvis kan få inspiration till att utveckla nya aktioner och anpassa
sina undervisningsformer efter vad eleverna upplever att de behöver mer respektive mindre av.
Undervisningsrådet kan ses som ett fördjupande, mer förstående och undersökande komplement till
de utvärderingsenkäter eleverna besvarar under årets lopp.
När vi auskulterade varandra i kollegiet under förra läsåret uppmärksammade vi att ytterst få elever
antecknade på lektionerna. Många distraherades dessutom av sin dator som de ofta hade framför sig
på bordet. Många elever tog under läsåret 2018/2019 själva kontakt med sina lärare och elevhälsa
och bad om strukturstöd och planeringshjälp. I det undervisningsråd, som träffades två gånger under
VT19, och på vilket elever från samtliga klasser närvarade, framkom även direkta önskemål om att få
lära sig mer om ex. anteckningsteknik. Vi insåg att vi behövde stärka elevernas studieteknik. Dels för
att de skulle nå högre betyg i sina kurser, men även då vi hoppades på att de lättare skulle kunna
fokusera på lektionerna och således få mer arbetsro. I år arbetade vi således med att lära eleverna
hur d
 e kan ta till sig kunskap på bästa sätt och på så sätt försöka få alla till att lyckas med sina studier i
ännu högre utsträckning. Vi har tidigare arbetat med studieteknik, men då främst i föreläsningsform.
Föreläsningarna har varit uppskattade av eleverna, men informationen har ”glömts bort” under
läsårets gång. I år ämnade vi implementera studieteknik direkt i den ordinarie undervisningen och vi
fokuserade särskilt på att utveckla elevernas studieteknik genom att bland annat lära eleverna olika
anteckningstekniker. Målet har varit att genom detta öka kunskapsutvecklingen bland våra elever.
Vi valde att döpa vårt fokusområde till “Anpassade undervisningsformer för ökad studieteknik och
kunskapsutveckling” och arbetade mot detta på nedanstående sätt:
Aktionsforskning
Under de senaste fyra åren har vi arbetat med aktionsforskning som metod i vårt pedagogiska
utvecklingsarbete. En av våra förstelärare, utbildad handledare i metoden, ansvarade även i år för att
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stötta pedagogerna i framtagandet av aktioner kopplade till skolans fokusområden. Hen har även
handlett kollegorna på enheten samt tagit fram relevant litteratur kopplad till de områden vi arbetat
med. Alla genomförda aktioner redovisades och diskuterades i början av VT 20.
Studieteknik och anteckningsteknik
Skolans specialpedagog har de senaste åren varit ute i klasserna och föreläst om studieteknik. Vad
som lyfts har anpassats för de olika klasserna. Skolans elever uttryckte dock att de ville lära sig mer
om studieteknik och då även anteckningsteknik. Något som även lärarkåren uppmärksammade som
ett viktigt utvecklingsområde för våra elever. Vi valde därför i år att intensifiera arbetetet med att lära
våra elever en god studieteknik. Två av våra förstelärare höll föreläsningar för kollegiet och skapade
“skrivmallar” om olika studietekniker/anteckningstekniker. En av förstelärarna spelade även in filmer
om olika anteckningstekniker som visades för alla elever på skolan. Eleverna fick därefter testa olika
tekniker. Vi behöll även vår morgonläsning.
Öka förståelsen för NPF och extra stöd.
I vårt arbeta med att utveckla undervisningen fokuserade vi på att få med oss alla elever. En av våra
förstelärare ledde oss även i år i arbetet med att bli bättre på att förstå och stötta elever med
NPF-diagnoser. Läraren själv är aktiv i organisationen Attention. H
 en har genom föreläsningar o
 m
diagnoser och workshops om hur det kan vara att ha en diagnos, skapat en större förståelse för de
svårigheter många av våra elever kan uppleva i undervisningssammanhang. I kollegiet diskuterades
det vidare, med hjälp av nämnda förstelärare, olika undervisningsmetoder som skulle kunna fungera
bra för elever i svårigheter. Nämnda förstelärare hjälpte i år även till med att anpassa studiemiljöer på
skolan och hen höll en genomgång om hur vi på bästa sätt ska använda de “skärmar” som skolan
köpt in. Hen fungerade även som bollplank för övriga lärare vid utformandet av uppgifter och
skrivmallar så att dessa skulle vara tillgängliga även för elever i behov av särskilt stöd eller extra
anpassningar.
Ledarskap i klassrummet
Vi ämnade att under vårterminen att ägna oss åt gemensam litteraturläsning som skulle utmynna i
aktioner kopplade till våra fokusområden. Aktionerna skulle därefter redovisas inför samtliga i
kollegiet och därefter diskuteras i grupper. Dessvärre hann vi inte med detta område i år inte minst
på grund av fjärrundervisningen som vi blev tvungna till att bedriva från mitten av mars.
Undervisningssamarbeten
Samarbeten mellan ämnen, skarpa projekt åt riktiga uppdragsgivare, studiebesök och information om
eftergymnasiala studievägar utvecklades vidare. På grund av situationen med Covid 19 kunde vi dock
inte genomföra alla de besök/projekt vi ursprungligen planerat. Dessa förblir dock en fortsatt viktig
del i arbetet med att få eleverna att känna verklighetsförankring, framtidstro och meningsfullhet och
med det orka lägga kraft på sina studier.
Undervisningsråd
I syfte att systematisera elevernas röster vad gäller undervisningen inrättade vi förra året ett
undervisningsråd på skolan. I rådet samlade vi representanter från skolans samtliga klasser. Elever
med olika förutsättningar finns alla representerade i rådet. Rektor, biträdande rektor/specialpedagog
och flera lärare deltog under de möten som hållits i år. Vår ambition är att genom att träffa våra
elever fortlöpande under terminens gång åstadkomma en snabbare och tydligare återkoppling på
hur skolans pedagogiska utvecklingsarbete fungerar ”på riktigt”. Biträdande rektor/specialpedagog
ansvarade för att förbereda frågor som diskuterades i undervisningsrådet och för att återkoppla
svaren direkt till övriga pedagoger på skolan. I år handlade råden huvudsakligen om de olika
anteckningstekniker som eleverna fått arbeta med under året. Det sista undervisningsrådet fick ställas
in på grund av att undervisningen hölls på distans de sista månaden och eleverna fick istället göra
sina röster hörda via mail.
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Auskultationer kopplade till aktioner och pedagogiska samtal (lärare)
Rektor auskulterade samtliga pedagoger i kollegiet. Detta utifrån den/de aktioner som respektive
lärare bedrivit. Efter auskultationerna träffades lärare och rektor för att tillsammans resonera kring
klassrumsobservationen. Pedagoger auskulterade även varandra under läsåret.

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen
Vi har de senaste åren fokuserat på att höja kvaliteten på undervisningen. En indikator på att vi
lyckats med detta är vårt meritvärde som i år blev 15,6 för avgångseleverna. 2017 hade våra elever
ett meritvärde på 14,6, 2018 och 2019 15,2, och nu har meritvärdet alltså höjts med ytterligare 0.4
enheter. I år nådde inte två elever målen för en gymnasieexamen, vilket innebär att vi landade på en
examensgrad på 97,8 % mot föregående två års 100 %.
Även i år presterade flickorna bättre än pojkarna betygsmässigt. Dels nådde de ett högre meritvärde
och de fick även betyget A i nästan dubbelt så stor utsträckning. Situationen var densamma vid förra
årsslutet och vi resonerade redan då kring vad dessa skillnader kan bero på samt hur vi behöver
arbeta för att höja pojkarnas måluppfyllelse. Då liksom nu tror vi att den största anledningen till
skillnaden beror på vilka program eleverna läser snarare än kön. På teknikprogrammet, når eleverna i
snitt 15,1 i meritvärde och på de estetiska programmen ligger snittet på 16,2. På skolan går det
överlag flest pojkar och då särskilt i teknikklasserna. Redan förra året lade vi märke till att pojkarna på
skolan hade högre frånvaro än flickorna. Även detta torde vara en anledning till sämre
skolprestationer. I år arbetade vi ännu mer målmedvetet med att få eleverna till skolan, mer om detta
kan läsas om i elevhälsoavsnittet nedan, och det kan vara en anledning till att pojkarna faktiskt har
presterat bättre i år trots det att flickornas meritvärde fortfarande är högre. Förra året fick pojkarna
14,4 i meritvärde och har således höjt sig med 0,7 enheter. Motsvarande höjning bland flickorna är
0,3. Kollegiets upplevelse är även att pojkarna generellt läser mindre än flickorna och vi har resonerat
kring hur vi kan göra för att stärka främst pojkarnas läsvanor genom att intensifiera vår
morgonläsning.

I elevenkäten från februari 2019 gav 88 % av eleverna högsta betyg på frågan om de överlag var
nöjda med undervisningen på skolan. 2020 svarade 79 % ja på samma fråga. Eleverna anser med
andra ord att undervisningen på skolan håller en hög kvalitet, men den ökning vi sett från föregående
år har istället avstannat och minskat. I kollegiet har vi analyserat hur det kommer sig att eleverna inte
är nöjda med undervisningen i lika stor utsträckning i år, särskilt med tanke på att det varit vårt
fokusområde och att våra avgångselever nått det högsta meritvärdet någonsin. Vi har även pratat
med eleverna om detta. Vad som utmärker sig är att eleverna på vårt nystartade E-sportprogram
upplevde att undervisningen blivit påverkad då nätverket inte fungerat tillfredsställande den första
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terminen. Vi har i år satsat mer på studieteknik i undervisningen och “krävt” att alla elever ska
anteckna på lektionerna. Kanske kan det vara våra tydligare krav på elevernas egna ansvar, i arbetet
med att lära sig anteckningstekniker och lässtrategier etc., som påverkat “nöjdheten”? På sikt, när
eleverna lärt sig de nya arbetssätten, tror vi dock det kommer gagna både deras studieresultat och
motivation.

De senaste åren har eleverna upplevt att de haft mer arbetsro i skolan. 2018 svarade 71 % att så var
fallet och 2019 angav 80 % att de hade mycket god studiero i skolan. I år menade 75 % detsamma. Vi
valde förra året att “plocka bort” studiero som ett fokusområde och hoppades att det skulle räcka
med att fortsätta arbeta på de sätt som gett effekt för att bibehålla och fortsätta höja våra resultat.
Även om våra resultat fortfarande är goda känner vi dock en oro för att färre elever anser studieron
vara mycket god och kommer återigen att prioritera frågan aktivt nästa år. Enligt både pedagoger
och elever har studieron varit sämre i årskurs 1 och detta är ytterligare en anledning till att vi behöver
prioritera området.

Under fjärrundervisningen uppgav eleverna att de hade mycket god studiero i hög utsträckning och
vi behöver prata med eleverna om detta vid terminsstart. Vad var det som gjorde att de upplevde
arbetsron som bättre då de satt hemma och arbetade?
Undervisningssamarbetena fungerade mycket tillfredsställande även i år. Pedagogerna är nöjda med
att tid finns avsatt för planering varje vecka. Dock upplevde flertalet att vi behöver bli bättre på att
“freda” tiden så att den verkligen används till det den är avsatt för. Det vill säga samverkan.
Blockschemat som vi har på skolan sedan fyra år tillbaka ser både vi och eleverna som en stor tillgång
då stressen minskar och eleverna hinner komma djupare i sitt lärande. Blockschemat innebär som
tidigare nämnt att eleverna enbart har 2 lektionspass á 3h om dagen. Detta medför att eleverna kan
gå djupare i sitt lärande och bli färdiga med det de arbetar med under lektionen. Under ett av
undervisningsråden vårterminen 2019 menade flerparten av de deltagande eleverna att
blockschemat är en framgångsfaktor som gör att de lyckas bättre i skolan. En fördel, och samtidigt en
nackdel, med blockschemat är att varje lektion blir väldigt viktig att närvara vid då en missar 3h
undervisning om en uteblir från lektionen. Vi har alltid varit medvetna om detta och eleverna har i
sina google classroom kunnat se vad som gjorts på lektionerna även om de inte varit i skolan. Vi har
efter vårterminens fjärrundervisning och distansstudier sett att vi kan bli ännu tydligare med hur vi
lägger upp information i respektive classroom. Det viktigaste är dock att eleverna kommer till skolan
och närvarar på lektionerna i så stor utsträckning som möjligt.
Vi behöll förra årets struktur för det pedagogiska arbetet och det har varit mycket uppskattad av
kollegiet. Vid terminsstart skapade vi en plan och ett schema över vårt utvecklingsarbete. Önskemål
fanns om att förstelärarna på skolan skulle knytas tydligare till våra fokusområden, vilket också
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gjordes i år. Samtliga förstelärare träffades, tillsammans med rektor och biträdande
rektor/specialpedagog, kontinuerligt under läsåret. Dessa ansvarade därefter för olika delar kopplade
till våra fokusområden. Det möjliggjorde att vi lättare kunde hålla fokus på våra utvecklingsområden
och undvika sidospår. Vi kommer fortsätta arbeta på samma sätt nästa läsår, men vi behöver bli bättre
på att följa upp vårt arbete och även “strama upp” innehållet ännu mer. Vi är en ambitiös skola som
hela tiden vill bli bättre, men det medför att vi ibland vill för mycket och därmed tappar “djup”.
Kollegiet menar att vi blivit bättre på att freda arbetslagstiden, men att vi behöver bli ännu bättre på
detta och skapa ännu mer tid för pedagogiska diskussioner.
I år fokuserade vi på anpassade undervisningsformer för att öka elevernas studieteknik och
kunskapsinhämtningen på lektionerna.
Vi utgick även i år från aktionsforskning som metod. Metoden anses fungera mycket bra och skolans
båda arbetslag är odelat positiva för att arbeta vidare med just aktionsforskning som metod även
nästa år. I år arbetade vi mer med gemensamma aktioner och mer utrymme gavs för att diskutera
dessa i arbetslagen. Pedagogerna anser att vi bör fortsätta satsa på just detta, att skapa mer tid och
utrymme för pedagogiska diskussioner.
De workshops och föreläsningar som en av våra förstelärare höll i och som handlade om elever med
NPF-diagnoser uppskattades mycket. Kollegiet menar att vi behöver fortsätta att arbeta aktivt med
detta område. Förra året önskades fler handfasta tips, något som pedagogerna menar att de fått i år
men samtidigt att de önskar mer av även nästa. Skolan har i nuläget en lärarassistent och två
elevassistenter som i huvudsak arbetar med elever i behov av särskilt stöd och dessa har efterfrågat
fortbildning om just NPF.
Försteläraren var i år ute mer i klassrummen och gav råd om anpassningar av bland annat studiemiljö.
Även detta anses ha fungerat bra. Läraren var även aktiv med att ge återkoppling på nedanstående
beskrivna förstelärares uppdrag, detta i syfte att hela tiden få med oss “alla” våra elever i vårt arbete.
En annan av skolans förstelärare var i år ansvarig för att leda arbetet med att implementera
anteckningsteknik på skolan. Hen föreläste för kollegiet och spelade in filmer som visades för alla
klasser. Arbetet värdesattes mycket av både elever och kollegiet och samtliga är överens om att detta
är något vi behöver arbeta vidare med och utveckla. Under ett av undervisningsråden blev vi
uppmärksammade på att en av klasserna missat det första filmvisningen och två elever menade att de
hade önskat att pedagogerna efterarbetat filmerna tillsammans med klasserna i betydligt högre
utsträckning än vad som blivit gjort. Eleverna överlag menade att de uppskattade att lära sig om nya
anteckningstekniker, men att de inte ville bli “tvingade” till att använda en specifik teknik på det sätt
som de upplevt att de blivit. De önskade bli presenterade för alla tekniker på en gång för att, efter att
ha fått träna på dessa tillsammans med sina lärare, välja den som passade dem bäst. Pedagogerna
höll även de med om detta och vi kommer att arbeta på det sättet nästa år. Vi kommer även att
systematisera sättet som eleverna blir introducerade för teknikerna/filmerna på.
En annan av våra förstelärare ansvarade för att skapa “skrivmallar”. Syftet med dessa var att
underlätta skrivprocessen för våra elever och få dom att komma igång med sina uppgifter på ett
bättre sätt. Skrivmallarna användes även som extra stöd för de elever som är i behov av tydliga
instruktioner och hjälp i sitt skrivande. Läraren i fråga samlade “exempelmallar” i en gemensam bank
på skolans intranät och stöttade övriga pedagoger med att utveckla egna skrivmallar. Flera elever
menar att de blev hjälpta av mallarna, lärarna är positiva till dem och vi ämnar således fortsätta med
detta arbete framöver.
Vårt nya program, E-sport, är ett estetiskt program. En av våra förstelärare, som undervisar i bland
annan filmämnena på skolan, hade som uppdrag att se över hur det nya programmet på bästa sätt
skulle kunna integreras på skolan och i det estetiska programmet. Detta gjorde hen bland annat
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genom att intervjua samtliga elever på E-sportprogrammet, samverka med e-sports coachen och
presentera sina resultat för övriga kollegiet. Vi lärde oss mer om eleverna och deras styrkor på detta
sätt och tanken är att vi ska använda oss av dessa kunskaper nästa år.
Skolans rektor auskulterade samtliga lärare även i år och i anslutning till auskultationstillfället gavs
återkoppling. De pedagogiska samtal som hade planerats inför året, tillsammans med skolans rektor
och biträdande rektor/specialpedagog, uteblev dessvärre då vi gick över till distansundervisning i
mitten av mars.
Elevernas upplevelse av att utbildningen på LBS ökat deras kreativa förmåga höjdes från 72 till 88 %
2019. I år svarade 79 % ja på frågan. Eleverna upplevde även sin studiemiljö som mindre kreativ än
förra året. I år svarade 74 % ja på frågan jämfört med förra årets 82 %. Vi ämnar se över miljön på
skolan i år. Även om flertalet elever är nöjda är vi givetvis inte det när siffrorna går ner. Vi kommer
även fortsätta arbeta med att vässa våra profilveckor och profildagar och lägga in fler tillfällen på vilka
eleverna kan mötas och utbyta tankar och idéer. Detta är något de själva menar är givande.
Undervisningsrådet vi startade hösten 2018 har träffats vid två tillfällen i år. Nästa år ämnar vi ses tre
gånger då vi verkligen ser fördelarna med att möta våra elever under terminens gång. Eleverna
frågade i år efter det första mötet och pedagogerna menar att det som framkommer på mötena gör
att vårt pedagogiska utvecklingsarbete blir autentiskt. Genom att i realtid testa om det vi arbetar för
faktisk ger tänkta resultat kan vi hela tiden förfina våra metoder. I år kunde vi tack vare vårt
undervisningsråd snabbt revidera vårt arbete med att implementera anteckningsteknik, då eleverna
själva kunde berätta för oss om hur de ville ha det.
Grunden för en likvärdig bedömning är att lärarna vet hur de ska tolka de nationellt uppställda
kunskapskraven. Vi samverkar mycket på skolan i pedagogiska frågor och diskussionen kring vad det
är som bedöms och hur det bedöms hålls därför levande. I ämnesövergripande projekt blir också
bedömningsdiskussioner ett naturligt inslag. Ett led i arbetet med likvärdig bedömning har varit att
diskutera vad de, för de flesta kunskapskrav gemensamma värderande begreppen, betyder och hur
de ska tolkas. Kollegiet upplever sig bekväma med terminologin och vet hur de ska tolka
kunskapskraven i sina kurser. Ämneslärare tar vid behov hjälp av sina kollegor för att sambedöma
uppgifter, både vid nationella prov och vid andra tillfällen.
I vanliga fall genomför vi en analys av resultaten på de nationella proven och satta kursbetyg och hur
dessa korrelerar. I år har det inte genomförts några nationella prov.
Vi har fler elever detta år, i de lägre årskurserna, som inte nått godkända betyg i enstaka kurser. Vi
arbetade med fjärrundervisning/distansstudier under Covid-19 epidemin och detta arbete har överlag
fungerat mycket väl enligt både pedagoger och elever som fått göra sina röster hörda i en
utvärdering som fokuserat just på hur de upplevde att studera hemifrån. Vi försökte skapa “en skola
på nätet” med både rastklassrum, läxläsningsrum och elevhälsa tillgänglig. Vidare träffades vi i
personalen via google meet varje dag och elevernas närvaro på lektionerna hemifrån följdes upp
dagligen. Elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar, fick hjälp av elevhälsa och
elevassistenter m.m. Dock fanns det elever som hade svårt att motivera sig hemifrån och trots våra
ansträngningar lyckades vi inte få dom till att göra det de hade behövt för att nå godkända betyg i
alla kurser. Vi kommer nästa år att erbjuda dessa elever mer tid och extra stöd för att nå godkända
resultat i de ämnen de fått F i.
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Slutsats – arbetet framåt
Vi har de senaste åren arbetat med att höja kvalitén på undervisningen. I år nådde våra
avgångselever 15,6 i meritvärden och vi hade en examensgrad på 97,8 %. Elevernas upplevelser av
kvalitet och arbetsron på skolan är fortsatt höga, men vi har upptäckt en svagt nedåtgående trend
och inser vikten av att arbeta vidare med dessa frågor. Förra året gladdes vi åt att eleverna och
pedagogerna upplevde arbetsron som hög på skolan och “tog bort” studiero som fokusområde. I
kollegiet har vi dock enats om att vi behöver återinföra arbetsro för att inte tappa de positiva effekter
vi byggt upp under de senaste åren. En viktig del i detta arbete kommer att vara att arbeta vidare
med ledarskap i klassrummet.
Våra resultat pekar på att de processer och arbetssätt vi använt oss av gett god effekt på våra
avgångselevers studieresultat. Förra året identifierade vi behov av att inte enbart fokusera på att
stärka elevernas kunskapsutveckling genom att utveckla innehållet på lektionerna och våra
undervisningsformer. Vi insåg att vi behövde göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna genom
att även stötta dem i deras kunskapsinhämtning. Vi ser att behovet av detta har ökat i våra lägre
årskurser. Nästa år kommer vi att behöva arbeta vidare för att skapa studievana och studiemotivation
hos våra nuvarande och kommande elever och fortsätta att arbeta med att ge eleverna redskap för
att kunna etablera en god studieteknik.
Våra utvärderingar i kollegiet gällandes vårt pedagogiska utvecklingsarbete har visat att vi fortsatt
“vill för mycket”. För att verkligen hinna ner på djupet i våra pedagogiska diskussioner behöver vi
skala ner våra fokusområden och inte planera in för mycket så att vi missar att följa upp och ta till vara
på de kunskaper vi tillägnar oss. Våra fokusområden “Anpassade undervisningsformer för ökad
studieteknik och kunskapsutveckling” har av vissa i kollegiet ibland uppfattats som svåra att
konkretisera fullt ut och vi kommer därför att inför nästa år förtydliga och omformulera våra
fokusområden genom att använda oss av tre ledord istället: Arbetsro, studieteknik och
kunskapsutveckling.
Skolans förstelärare kommer i sitt arbete under nästa läsår att arbete utifrån och mot dessa ledord så
att vi inte tappar fokus i vårt pedagogiska utvecklingsarbete. De kommer fortsättningsvis att ansvara
för olika moment som aktionsforskningshandledning, auskultationer, studieteknik (läsning,
anteckningsteknik, arbete med skrivmallar m.m.) och kunskap om NPF. Vi kommer att fortsätta med
aktionsforskning som metod och resultaten kommer att redovisas och analyseras gemensamt i
kollegiet och kopplas till “ledarskap i klassrummet” som kan ses som en grundförutsättning för att
lyckas skapa arbetsro för eleverna.
För att låta elevernas röster genomsyra verksamheten kommer undervisningsrådet fortsätta träffas på
regelbunden basis. Målet är att ses vid tre tillfällen under läsåret. Agendan kommer att anpassas till
det som händer i klassrummen vid det aktuella tillfället och en distinkt återkoppling kommer att
lämnas till pedagogerna. Förhoppningen är att detta ska bidra till att autentisera skolans pedagogiska
utvecklingsarbete ytterligare.
Vi kommer även framöver att arbeta vidare med morgonläsning, samarbete för att främja närvaro och
de andra rutiner som vi satt upp och som vi sett haft en god inverkan på elevernas skolresultat. Vi har
uppmärksammat ytterligare förbättringspotential gällande ett flertal av våra rutiner och kommer
fortsätta att utveckla dessa.
Vi behöver fundera över hur vi ska kunna nyttja våra nyvunna kunskaper från fjärr- och
distansstudierna för att bli bättre på att stötta elever som exempelvis är hemma sjuka. Men utan att
för den delen “uppmuntra” elever till att stanna hemma av bekvämlighetsskäl genom att lägga upp
för mycket information på nätet.
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Exakt hur vi kommer att gå tillväga kommer att fastställas i den arbetsplan som kommer att skrivas i
augusti 2020. Den kommer att utvärderas kontinuerligt. Arbetet kommer slutligen att presenteras i
nästa års Kvalitetsrapport.

ELEVHÄLSOARBETET
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Elevhälsan arbetar hälsofrämjande. Både i förebyggande syfte och utifrån enskilda elevers och
klassers behov. Det viktigaste arbetet med eleverna sker i samband med undervisningen och
elevhälsans funktion är här att handleda personal till att skapa så bra lärandemiljöer som möjligt. Som
rektor är jag ansvarig för att skapa de fysiska förutsättningarna som krävs för detta. I praktiken innebär
det tid för elevhälsomöten, samverkansmöten och planering och genomförande av insatser. Samt
även utrymme och tid för att fastställa och följa upp rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av
särskilt stöd.
Skolans elevhälsoteam består av biträdande rektor, som även är utbildad specialpedagog, på 100 %,
kurator på 30 %, studie- och yrkesvägledare på 60 % samt skolsköterska på 30 %. Utöver detta finns
skolläkare och skolpsykolog knutna till skolan.
Elevhälsan träffas gemensamt en gång i veckan då avstämning kring aktuella elevärenden samt vidare
planering av dessa sker. Utgångspunkten för allt arbete som elevhälsan gör är att verka
hälsofrämjande, för att på så sätt gynna elevers studiesituation. Elevhälsans olika funktioner är aktiva
och delaktiga i planerandet av skolans pedagogiska utvecklingsarbete och medverkar aktivt i det
pedagogiska utvecklingsarbetet som bedrivs på skolan.
En framgångsfaktor vad gäller skolans höga måluppfyllelse är att alla lärare tillsammans med
elevhälsa och skolledning systematiskt arbetat med de elever som riskerat att ej nå kunskapskraven.
Detta genom exempelvis samverkansmöten, klassamverkan, obligatoriska resurseftermiddagar
tillsammans med elevassistent, extra anpassningar i undervisningen, tidiga utredningar vid misstanke
om behov av särskilt stöd, motiverande samtal, samtalsstöd hos kurator och en mer
ämnesövergripande bedömning. Skolans biträdande rektor/specialpedagog har ett övergripande
ansvar för elevernas individuella studieplaner och kan således tidigt larma om en elev riskerar att ej nå
målen för utbildningen. Att en person har övergripande ansvar medför att hjälpinsatser kan styras till
”rätt” klassrum på ett effektivt sätt. Skolans oerhört skickliga pedagoger är lyhörda i de fall elever
önskar eller anses behöva extra anpassningar i undervisningen och samtliga delar synsättet att vi
tillsammans ska stötta a
 lla våra elever. Det skapar en positiv samarbetsvilja på arbetsplatsen då vi alla
arbetar med elevernas bästa i åtanke.
Varje vecka kallar skolans specialpedagog/stödsamordnare till samverkansmöte. Då samlas berörda
klassföreståndare, rektor, elevhälsopersonal och lärare för att diskutera och besluta om insatser för de
elever som elevhälsan anser vara prioriterade utifrån hur studiesituationen ser ut för eleven. Förra
läsåret identifierade vi ett behov av att samverka på gruppnivå. I år kallade därför specialpedagog till
”klassamverkan” varje vecka. Under året träffades berörd personal vid ett flertal tillfällen med målet
att diskutera och synliggöra det som fungerar bra och utifrån det förekomma eventuella riskfaktorer.
Vi träffades och samverkade minst två gånger per klass. När behov fanns kallade specialpedagog till
extrainsatta möten, i de fallen i åtgärdande syfte.
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Återkoppling från klassföreståndare och lärare till elevhälsan och tvärtom sker varje vecka.
På LBS Helsingborg arbetar vi systematiskt för att snabbt fånga upp de elever som riskerar att inte
uppnå kunskapskraven. Varje lärare är enligt skollag skyldig att inom ramen för sin undervisning
tillämpa extra anpassningar utifrån elevers individuella behov. I skolans arbetslag diskuteras extra
anpassningar frekvent och de tillämpas kontinuerligt i undervisningen. Vid behov, exempelvis då de
extra anpassningarna inte anses tillräckliga, rapporterar ämneslärare och klassföreståndare direkt till
skolans specialpedagog/stödsamordnare och en diskussion förs kring hur vi på bästa sätt kan arbeta
vidare med eleven. I de fall det behövs träffar även specialpedagog/stödsamordnare eleven för att
kartlägga och erbjuda vidare hjälp. Om ytterligare extra anpassningar inte fungerar utreds elevens
behov av särskilt stöd och ett åtgärdsprogram upprättas om utredningen visar på ett behov av detta
(mer information om detta följer nedan i texten). Specialpedagog är ansvarig för att fungerande extra
anpassningar för en elev sprids till övriga undervisande lärare. Detta sker i huvudsak via mail eller
under samverkansmöten och sammanställs i ett elevdokument som följs upp och revideras med
jämna mellanrum.
Under läsåret görs det systematiska avstämningar av elevernas kunskapsinhämtning i form av en
orosscanning några veckor in på terminen samt fyra prognossättningar, då alla ämneslärare bedömer
huruvida eleverna kommer att nå minst ett E i sina respektive kurser eller ej. De elever som riskerar att
inte nå kunskapskraven sammanställs av specialpedagog/stödsamordnare, som sedan tillsammans
med elevhälsa, klassföreståndare, berörda ämneslärare och elev gör upp en plan.
Specialpedagog/stödsamordnare ansvarar för att detta dokumenteras och genomförs. I samband
med prognossättning informeras elev och omyndiga elevers vårdnadshavare i de fall då situationen är
sådan att eleven riskerar att inte nå vissa kunskapskrav i en eller flera kurser.
Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, trots att stöd har getts, i form av
extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektor.
Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara
tillräckliga. Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt
stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.
Specialpedagog/stödsamordnare upprättar åtgärdsprogram efter rektors beslut och ansvarar för att
det genomförs och följs upp. Specialpedagog/stödsamordnare deltar i alla utvecklingssamtal med
elever som har åtgärdsprogram och även vid sådana då pedagoger, elever eller vårdnadshavare
önskat detta.
Alla som arbetar på skolan har också ansvar att meddela elevhälsan då de känner oro för en elevs
studiesituation eller mående. Kuratorn kallar och prioriterar elever vid behov, liksom skolsköterskan,
om måendet misstänks bero på en fysisk åkomma. Förra året förtydligade vi våra rutiner kring detta
arbete och skapade ett dokument med namnet ”Oro för elev” i vilket ett tydligt ”flödesschema”
återfinns. Detta för att tydliggöra för samtliga på skolan om hur de ska agera för att elever så snabbt
som möjligt ska kunna ges adekvat hjälp/stöd.
Skolans kurator finns tillgänglig för skolans elever. Dessa bokar själva in möten eller blir erbjudna
samtal efter önskemål från vårdnadshavare eller andra på skolan. Kuratorn bygger upp sina samtal
utifrån ett lösningsfokusperspektiv. Elever får exempelvis kunskap om strategier för hur de ska
hantera eventuell ångest eller hur de ska klara att komma till, och prestera i, skolan. Trots att det
känns tufft ibland. Kuratorn informerar och hjälper elever vidare till extern hjälp vid behov, är
behjälplig då någon önskar göra en orosanmälan och håller kontakten med socialtjänst och andra
externa parter.
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Skolan har två elevassistenter som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Dessa bistår även med
extra studiehandledning för elever som är i behov av det. Vidare är en lärarassistent anställd av
skolan.
Skolan har en studie- och yrkesvägledare anställd på 60 %. Alla elever i åk 3 blir inbokade på
vägledningssamtal och studie- och yrkesvägledare finns även tillgänglig för alla skolans elever som
behöver vägledning i frågor rörande studier och yrkesval. Vi har de senaste åren aktivt uppmuntrat
elever i årskurs 1 och 2 att boka in vägledande samtal med studie- och yrkesvägledare. Detta främst i
motivationshöjande syfte.
Skolans studie- och yrkesvägledare arbetar tillsammans med kurator aktivt med motiverande samtal
och klassrumsbesök utifrån olika behov så som gruppdynamik, motivation och självkännedom.
Studie- och yrkesvägledaren samarbetar med arbetsförmedlingen i ett projekt som syftar till att elever
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lättare ska komma i arbete efter gymnasiet.
I de fall elever funderar på att avbryta sin utbildning tar skolan tidigt kontakt med ”Smart väg”, som
är en sammanslagning av olika funktioner i Helsingborgs stad, såsom arbetsförmedling, socionomer
och vägledare. I de fall eleven bor i en annan kommun kontaktar skolan berörd kommun. Skolans
studie-och yrkesvägledare är ansvarig för detta arbete.
I årskurs 1 kallas alla elever till hälsosamtal med skolsköterskan. Skolsköterskan skapar en
prioriteringslista efter det att journaler inkommit från elevernas tidigare skola och följer upp elever vid
behov. Vid hälsosamtalen tillfrågas eleverna om viss information som de delger skolsköterskan får
lyftas i elevhälsan. I de fall eleven svarar ja kan värdefull information, som exempelvis en
frånvaroproblematik från högstadiet, lyftas under elevhälsans möte samma vecka och förebyggande
åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede.
Hög skolfrånvaro, oavsett anledning, är en av de främsta orsakerna till att elever inte klarar sina
studier på skolan. Elevhälsans funktioner arbetar aktivt med att främja närvaro tillsammans med
skoladministratör och pedagoger på skolan. Det sker via samtal med elever och vårdnadshavare, men
även vid samtal och workshops med övriga pedagoger på skolan. Vi har identifierat flera
framgångsfaktorer i vårt arbete och ämnar utveckla detta ytterligare nästkommande år.
På arbetsplatsen finns en “LBS-pärm”. Syftet med ”denna” är att underlätta för nyanställda lärare. I
denna pärm finns bland annat information om elevhälsans olika funktioner och arbetssätt. Samt
handfasta rutiner för vad som ska göras vi ”oro för elev” vid fysisk skada m.m.
I år behövde fler elever än tidigare år hjälp med studieplanering och läxhjälp. Vi har därför skapat ett
studierum på skolan där eleverna kan få extra hjälp med sina studier på olika sätt . Rummet
bemannas av skolans elevassistenter. För att effektivisera elevassistenternas arbete med eleverna
kommer vi nästa år att skapa utrymme för elevassistenter och lärare att mötas och diskutera arbetet
med eleverna på.

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets,
”praktik”)
Elevhälsans arbete utvärderades dels av medlemmarna i elevhälsan och dels av skolans pedagoger.
En enkät delades även ut på skolan i vilken elever anonymt kunde besvara frågor om tillgänglighet,
bemötande och allmän upplevelse av sin kontakt med någon av elevhälsans funktioner. Samtliga
utvärderingar visar att det systematiska arbetet och samarbetet, liksom tidigare år, fungerat mycket
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väl överlag. Information och samverkan mellan elevhälsa, lärare och elever har gått snabbt och gett
resultat. Dessutom är elevernas upplevelse av kontakten med elevhälsan, utifrån enkätsvaren de
lämnat, odelat positiv. Kollegiet efterfrågar dock återigen en elevhälsa som är mer synlig i den
dagliga verksamheten. Elevhälsans olika kompetenser menar själva att de tenderar att “hamna på
sina rum” och har sett över sina rutiner för att möjliggöra andra arbetssätt. Bland annat har ett årshjul
skapats och ett intensivare samarbete med skolans skoladministratör, som är ansvarig för
frånvarohanteringen på skolan, samt skolans elevassistenter, har inletts. Även elever har lämnat
synpunkter på att det är bättre att elevhälsans arbete vävs in i ordinarie undervisning snarare än att
det anordnas alltför många temadagar.
Vi påbörjade föregående år ett mer intensivt samarbete mellan skolans administratör och elevhälsan.
Målet är och har varit att fånga upp elever med hög frånvaro och dåliga studieresultat. Samarbetet
förstärktes och utvecklades förra året och inbegriper förutom elevhälsan även klassföreståndare.
Skolans administratör svarar elever på ett personligt sätt då de frånvaroanmäler sig via mail och
ifrågasätter sjukanmälningar i de fall det behövs. Vidare håller hen övergripande koll på samtliga
elevers frånvaro. Detta genom att med förutbestämda tidsintervall se över skolans elever ”klass för
klass”. Informationen administratören ser och hör för hen vidare till berörd klassföreståndare och/eller
elevhälsa.Arbetet följdes liksom föregående år upp genom att vi jämförde elevers närvaro från en
månad till en annan. Därmed har de insatser som vi satt in, exempelvis samtalstid med kurator,
motiverande samtal, studiestöd och planering, samverkan med föräldrar till omyndiga elever,
telefonsamtal vid varje utebliven lektion m. m. kontinuerligt kunnat följas upp och revideras efter
behov. Även i år såg vi att elever vi samverkat kring i ett tidigt skede i högre utsträckning närvarat på
skolan och elevers ogiltiga frånvaro minskade. Våra utvärderingar visar med andra ord att våra
arbetssätt fungerar mycket bra överlag men vi har dock sett behov av att systematisera detta arbete
ytterligare. Inte minst då skoladministratören, som ofta skapar ett band till eleverna och således är
den första som kan fånga upp och stötta elever till att komma tillbaka till skolan, sitter på värdefull
information som elevhälsan behöver samla in och bearbeta i syfte att kunna erbjuda rätt stöd till
respektive elev. Framöver kommer administratören därför att närvara vid elevhälsomötena varannan
vecka för att vi ska kunna effektivisera arbetet kring varje elev utifrån ett helhetsperspektiv. Vi har
resonerat på liknande sätt vad gäller elevassistenterna på skolan. De träffar ofta samma elever som
uppsöker elevhälsan och således både dubbelarbetar vi och går miste om viktig information då vi inte
träffas på ett systematiskt sätt. Även elevassistenterna kommer således närvara på elevhälsomötena
varannan vecka. Att fortsätta arbeta med att anpassa undervisningen för alla e
 lever är fortsatt viktigt.
Inte minst i vårt närvarofrämjande arbete. Vi tror att en av nycklarna till att inte få elever till att b
 örja
utebli från undervisningen ligger här i. Att från början anpassa undervisningen efter elevernas
förutsättningar. I detta arbete är en samsyn viktigt bland alla de “kringtjänster” som arbetar med
eleverna på skolan men som inte är undervisande lärare.
Elevassistenterna önskade under året fortbildning i hur de ska arbeta med elever i behov av särskilt
stöd, med psykisk ohälsa etc. Detta kommer elevhälsans olika kompetenser tillsammans med en av
skolans förstelärare att ansvara för under kommande läsår.
Alla elever i årskurs 3 kallades till vägledningssamtal med skolans studie- och yrkesvägledare även i
år. I den utvärdering eleverna gjorde av elevhälsans arbete och olika funktioner framgick det att
eleverna uppskattade den hjälp de fått. SYV arbetade även i år aktivt med att bryta igenom de
socioekonomiska skillnader som kan ligga som hinder för hur eleven planerar för tiden efter
gymnasiet så att alla elever upplever sig ha samma möjligheter, oavsett bakgrund. I år fortsatte
studie- och yrkesvägledaren att kalla elever även från de lägre årskurserna. Målet är att hjälpa
eleverna att tidigt finna mål med sina studier.
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Under höstterminen 2019 påbörjade skolsköterskan sitt arbete med att träffa alla skolans nya årskurs
1-elever för hälsosamtal. De elever där det framkommit någon form av oro prioriterades till dessa
samtal. Hälsosamtalen användes även som ett sätt att ”fånga upp” nya elever som vi exempelvis
misstänkte hade behov av att träffa andra professioner i elevhälsan. Vidare har elever som svarat att
skolsköterskan får lämna vidare viss information, kunnat lyftas i elevhälsan. Det är bland annat på
detta sätt som tidigare frånvaroproblematik från högstadiet blivit känd för oss.
Under vårterminen 2020 hade skolsköterskan erbjudit alla årskurs 1 elever ett hälsosamtal. De elever
som besvarat en anonym utvärdering av elevhälsan svarade samtliga att de uppskattat det
hälsosamtal som genomfördes.
Vi kommer fortsätta att träffas och samverka kring klasser och enskilda elever. Dessa möten anses
vara mycket givande av både elever och pedagoger. Mötesstrukturen fungerade bra i år och
önskemål om fler klassamverkansmöten har inkommit inför nästa läsår.
Skolsköterskan bjöd in UMO till skolan även i år, men inte enbart för att träffa eleverna. I år höll de en
föreläsning för hela kollegiet. Syftet var att vi, genom att veta vad eleverna lyssnade på då de träffade
UMO, lättare skulle kunna knyta an till informationen i vårt vardagsarbete med eleverna. Dessvärre
kom Covid 19 i vägen och alla klasser fick inte möjlighet att träffa UMO för att diskutera jämställdhet,
samtycke m.m. Vi kommer dock att nästa år boka in träffar för samtliga klasser.
Pedagogerna och elevassistenterna har även de ett välfungerande samarbete, men båda grupper
menar att de behöver samverka mer för att elevernas lärande ska optimeras.

Utvärdering – Åtgärdande arbete
Under läsåret fick 16 elever särskilt stöd under delar av eller hela året. Den vanligaste typen av stöd
var enskild undervisning av specialpedagog, återkommande studieplanering och hjälp av
elevassistent och återkommande specialpedagogiska insatser. Fler elever har även haft en
elevassistent som följt dom under delar av skoldagen.
Annat stöd så som extra anpassningar i den ordinarie undervisningen gavs i form av studieplanering,
extra provtid och möjlighet till muntliga examinationer.
Extra anpassningar i undervisningen tillämpades regelbundet och diskuteras återkommande i
kollegiet. De extra anpassningarna dokumenterades och delades med berörda lärare. Något som
fungerat mycket väl enligt kollegiet. Vid behov har elever som behövt hjälp med studieplanering fått
träffa skolans elevassistenter vid återkommande tillfällen för att få hjälp med just detta.
Specialpedagog/stödsamordnare följde upp alla prognossättningar för att tillsammans med skolans
elevassistenter, skoladministratör och elevhälsa i god tid fånga upp elever som var i behov av särskilt
stöd. Detta arbete fungerar enligt lärarna mycket bra. Lärarkåren upplever att det går snabbt från det
att oro om en elev uttalas till att återkoppling från elevhälsan äger rum. I utvärderingar menar
pedagogerna att de upplever en god stöttning från elevhälsans funktioner och att tillgängligheten är
hög.
När det framkommit att en elev har behov av samtalskontakt har hen blivit kallad av skolans kurator.
Väntetiden för ett första samtal med kuratorn har under året aldrig varit längre än en vecka.
Distansstudierna som bedrevs under slutet av VT 20 “tvingade” elevhälsan att bli aktiv på nätet.
Elevhälsans samtliga kompetenser har numera egna “Classrooms” på google drive i vilka de kan
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lägga upp information till elever och således har tillgängligheten för att komma i kontakt med dessa
ökat. Dessa klassrum kommer att behållas och utvecklas under kommande läsår.

Slutsats – arbetet framåt
Vi vet att det finns en tydlig koppling mellan närvaro och studieresultat. Skolans arbete med att
främja närvaro är således en viktig del i arbetet med att stötta eleverna till att nå målen för
utbildningen. Vi har utvecklat välfungerande rutiner och arbetsformer för att stötta elever till att
komma till skolan och för att få de som slutat att komma att återvända. Vi är dock övertygade om att
vi kan göra mer genom att utveckla vårt samarbete mellan de “kringtjänster” som finns på skolan.
Således kommer skolans administratör, elevhälsan och elevassistenterna intensifiera sitt samarbete
ytterligare under kommande läsår.
Det finns en stor efterfrågan i kollegiet om att elevhälsans kompetenser ska verka mer i den dagliga
verksamheten. Elevhälsans målsättning inför kommande läsår är att göra just det. Redan nu har
elevhälsodagar, aktiviteter och temadagar planerats och förts in i ett årshjul för att de inte ska
“glömmas av” i hektiska skolperioder. Elevhälsan kommer även att närvara i högre utsträckning på de
klassföreståndartider som respektive klassföreståndare har varje vecka och där möta eleverna och
lyfta frågor som rör psykisk ohälsa, soc och kostvanor m.m. Syftet är att på detta sätt väva in det
förebyggande och främjande arbetet på ett effektivare sätt.
Elevassistenterna kommer att ges fortbildning av elevhälsan gällande extra anpassningar, särskilt stöd
m.m. Vi kommer även att arbeta vidare med dessa områden i kollegiet som helhet.
Det kommer att skapas utrymme för elevassistenter och lärare att samverka på kring hur de
tillsammans ska kunna stötta de elever som är i behov av läxhjälp, studieplanering, hjälp i
undervisningen m.m.
Exakt hur vi kommer att gå tillväga kommer att fastställas i den arbetsplan som kommer att skrivas i
augusti 2020. Den kommer att utvärderas kontinuerligt. Arbetet kommer slutligen att presenteras i
nästa års Kvalitetsrapport.
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LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE OCH ARBETE MED NORMER
OCH V
 ÄRDEN
Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete
Inom LBS har alla skolor ett separat dokument där skolans organisation, skolans arbete mot
kränkande behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor beskrivs. Den
skrivs i januari varje läsår och där analyseras och utvärderas årets insatser utifrån resultatet i den
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomförs i oktober varje läsår. I planen
dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som planeras kommande
år.

Organisering av arbetet med Normer och värden
På skolan arbetar vi aktivt med likabehandling och värdegrundsarbete. Vår ambition är att arbetet ska
genomsyra hela verksamheten och vara ett självklart inslag i det dagliga arbetet på skolan. Det finns
en gemensam överenskommelse i personalen om att vi alltid ska agera strikt då vi hör olämpliga
yttringar för att markera att skolan menar allvar med den nolltolerans som råder. Skolans rektor
besöker samtliga nya klasser i början av läsåret. Där informerar han om hur vi tillsammans måste
bidra till att skapa goda förutsättningar för trygghet och lärande. På LBS i Helsingborg är det en
självklarhet att vi behandlar varandra med respekt. Rektor påtalar även vikten av att alltid vända sig
direkt till honom eller till en annan vuxen i verksamheten i de fall en själv eller en klasskamrat
upplever sig ha blivit illa behandlad av någon annan.
Värdegrundsarbetet måste genomsyra verksamheten och vara en del av det ”vardagliga” livet om
det ska ge någon hållbar effekt. På skolan arbetar lärarna aktivt med värdegrund i sina respektive
kurser. Exempel på detta finner ni nedan, där några av skolans pedagoger kortfattat berättat hur de
arbetar i sina ämnen och vad de önskar göra mer av framöver:

●
●
●

●
●
●
●

Jag väljer skönlitteratur med fokus på mänskliga rättigheter mm.
Jag försöker välja ämnen som berör lika- och värdegrund på olika sätt. Därefter diskuterar vi
ämnena i klassen. Jag jobbar även i mentorsklassen med övningar på mentorstiden som
berör LOV-frågor.
Jag lägger in LOV i analysarbete, fokuserar dock mest på diskriminering av kvinnor och till
viss del dold rasism/sexism/transfobi/homofobi. Lättast att få elever att fatta hur man blir
exkluderad och kränkt utifrån kön p.g.a. reklamanalys mm. I övrigt bryter jag alltid in när
elever kommer med kränkande kommentarer. Har blivit bättre på att undersöka vad de
menar innan jag börjar diskutera. Skulle vilja bli bättre på att arbeta normkritiskt.
Jag jobbar med stereotyper, i form av bildanalyser och karaktärsdesign, särskilt med ettor
och treor. Hade gärna jobbat mer normkritiskt men hade också velat ha fortbildning om det
så att jag hade kunnat arbeta med det ännu mer.
Religionen handlar mycket och detta, att skapa förståelse för olika perspektiv. Även i
tekniken, där olika genusperspektiv är centralt för kursen, arbetar jag med värdegrund.
I ettan diskuterar eleverna samhällsfrågor. Kanske lite väl fritt dock. Här hade jag kunnat styra
ämnena lite mer. I tvåan och trean lägger jag mycket större fokus på detta i engelskan, både
från ett historiskt, samhällsmässigt och ett litterärt perspektiv.
I Historia 2b har jag arbetat mycket utifrån genus och rasism.
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Årskurs-/klassövergripande undervisning:
2019/2020 genomfördes även ett antal årskurs- och klassövergripande undervisningsprojekt i syfte att
stärka och fördjupa gemenskapen på skolan, vilket i sin tur minimerar risken för otrygghet.
●
●
●

Profildagar och profilveckor där eleverna i årskursblandade grupper fått genomföra projekt
inom sina respektive profilämnen.
En “E-sportsdag” under vilken lärarna fick lära sig mer om och provspela E-sportselevers
spel.
Under både höstterminen 2019 och vårterminen 2020 genomfördes i vanlig ordning skolans
LAN-helg. Detta är en återkommande tradition där alla elever som vill kommer till skolan och
stannar ett dygn för att spela tillsammans och umgås. Även skolpersonal deltar vid
arrangemanget.

I början av höstterminen 2020 besökte biträdande rektor, samordnare av LoV-gruppen, alla klasser.
Innebörden av trakasserier, diskriminering och likabehandling förklarades och diskuterades. Eleverna
informerades även om skolans nolltolerans mot alla typer av kränkande behandling samt hur vi på
skolan jobbar med dessa frågor, våra rutiner och vart de kan vända sig vid behov.
Utöver ovannämnda lyftes och diskuterades normer och värden bland annat under utvecklingssamtal,
under KLF-tid och efter genomförda lektionsobservationer.

Utvärdering – Normer och värden

I årets LOV-enkät svarade 94 % av skolans elever att de upplever att eleverna på skolan behandlar
varandra med respekt. Motsvarande siffra förra året var 92 %. Vi tolkar detta som att det går fortsatt
framåt i vårt likabehandlings- och värdegrundsarbete. 95 % av skolans elever menar att de är trygga
på skolan, mot föregående års 98 %. 14 % av skolans elever svarade att de under det senaste året
blivit illa behandlade av någon annan elev på skolan. Det är en ökning med 8 % från föregående år. I
år är det även fler tjejer som svarat att de upplever sig ha blivit illa behandlade, 23 % mot föregående
års 8%. I några elevgrupper, varav en är dominerande av just flickor, har det uppstått situationer som
skapat otrygghet och det är med största sannolikhet det som visat sig i de ökande negativa siffrorna.
Vår analys av att det är i enskilda elevgrupper oro förekommit stärks dels av att eleverna, som tidigare
nämnts, i större utsträckning menar att eleverna på skolan behandlar varandra med respekt och dels
efter de samtal respektive klassföreståndare haft med sin klass. 87 % av skolans elever svarade i
oktober att de kände förtroende för att personalen på skolan skulle ta tag i situationen om någon
blev illa behandlad på skolan. Förra året menade 97% att personalen skulle göra det. Efter
novemberlovet HT19 anställdes ytterligare två elevassistenter till skolan och vi har hanterat de
uppkomna situationerna utifrån ett individperspektiv. Eleverna i de grupper där oro förekommit har i
intervjuer sagt att de upplever situationen som bättre nu.
Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att fortsätta med den värdegrundsbaserade
undervisningen och menar att deras elever uppfattar den som någonting positivt.
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Pedagogerna arbetar aktivt för att behandla utbildningens mål för normer och värden i
undervisningen så som beskrivet i exemplen under rubriken ”Organisering av arbetet med Normer
och värden”. Många elever kan idag uttrycka sig om vilka värderingar som är rätt och fel i ett
demokratiskt samhälle. De vet om att man inte ska trakassera, kränka eller diskriminera. Men det
innebär inte att eleverna alltid agerar efter sitt kunnande. Förutfattade meningar visar sig bland annat
i den jargong som finns och hur eleverna skämtar med varandra. För att bryta förutfattade meningar
och medvetandegöra eleverna om hur deras språkbruk faktiskt kan uppfattas som kränkande utgår
pedagogerna från ett normkritiskt tänk då de planerar sin undervisning. Det innebär att först själv bli
varse om hur en som lärare återskapar normer genom det en själv väljer att belysa och de exempel en
använder i sin undervisning. Därefter utformar läraren en undervisning som innehåller mer mångfald
och som tränar eleverna i att granska och ifrågasätta.
95 % av eleverna svarade att de vet vem de ska vända sig till om de upplever att de själva eller någon
annan på skolan blir illa behandlad. Även i detta fall var det en klass, i årskurs ett, som i betydligt
högre utsträckning än övriga klasser, svarat nej på frågan. Klassens KLF har pratat med klassen och
förtydligat hur och till vem de kan vända sig till.
Resultaten från 2019 års LOV-enkät visar även att eleverna känner sig fortsatt trygga på skolan. 95 %
svarar ja på frågan. Vi har inte identifierat några generella faktorer som skulle kunna skapa otrygghet
för våra elever. Dock är vi medvetna om att den oro som förekommit i vissa grupper av elever skapat
en känsla av otrygghet hos några. Vi har bra strategier för att arbeta med situationer som uppkommer
kring enskilda individer och kommer fortsätta att jobba med och utveckla dessa.
Under elevhälsosamtal, vid intervjuer, i kuratorssamtal och i andra intervjusammanhang har elever
uttryckt att det är tillåtet att vara ”sig själv” på skolan och att det råder ett tillåtande klimat. MEN
vissa elever menar att det samtidigt finns enstaka elever som uttrycker HBTQ-negativa åsikter. Några
har i frisvar i LOV-enkäten uttryckt önskemål om att HBTQ-frågor ska lyftas oftare och det
förekommer även önskemål från eleverna om mer kunskap om hur det är att leva med exempelvis en
NPF-diagnos. Det är främst elever med dessa diagnoser som önskat detta.
Liksom tidigare år upplever vi att vissa klasser har en betydligt bättre klassammanhållning än andra.
Vidare att vissa klasser verkar ha en starkare gruppkänsla och att de i större utsträckning än i andra
klasser hjälper varandra och har en stark lojalitet gentemot gruppen. Vi har i år arbetat mer med
gruppstärkande övningar m.m. men upplever att vi behöver bli ännu bättre på det. Inte minst då vi
vet att det finns en minskad risk för elever att bli hemmasittare eller misslyckas med sina studier ifall
de trivs i sin klass och känner ett gemensamt ansvar för gruppen.
I undervisningsutvärderingen, som gjordes under hösten 2019, fick vi följande resultat på dessa två
viktiga frågor om demokratisk kompetens och värdegrund.
●
●

”Läraren är mån om att alla får komma till tals och bli lyssnade på.” 85 % av eleverna har gett
sina lärare högsta poäng på detta påstående.
”Jag kan lita på att min lärare ingriper om någon utsätts för kränkningar.” 79 % av eleverna
har gett sina lärare högsta poäng på detta påstående.

I LOV-enkäten HT 2018 svarade 99,13 % av eleverna att de fått information om skolans
likabehandlings- och värdegrundsarbete. 92 % svarade ja på frågan i år. Detta trots att vi informerade
om skolans LOV-arbete även i samband med att eleverna fyllde i LOV-enkäten. Vi vet därmed inte
varför färre elever svarat jakande på frågan, men då bara 82 % mot föregående års 93 % svarat att de
varit involverade i LOV-arbetet på skolan i den utsträckning de önskat, behöver vi tydliggöra vårt
arbete mer under kommande år och involvera eleverna i större utsträckning.
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SLUTSATS – ARBETET FRAMÅT
Vi anser oss överlag ha en välfungerande organisation gällandes hur arbetet med normer och värden
på skolan är upplagt. Vårt värdegrundsarbete genomsyrar verksamheten och undervisningen bedrivs
utifrån ett normkritiskt perspektiv. Under året har dock våra resultat sänks något vad gäller frågor som
studiero, trygghet och delaktighet och vi har identifierat ett behov av att engagera eleverna mer i vårt
värdegrundsarbete. Vi har, då vi varit ute i klasserna och informerat om möjligheterna för att
engagera sig i LOV-arbetet på skolan, mötts av ett svalt intresse och eleverna har inte anmält sig till
att vara aktiva i LOV-gruppen. Dock har en del, i LOV-enkäten, svarat att de önskar vara mer
delaktiga i lika- och värdegrundsarbetet. Då vi tycker det är oerhört viktigt att engagera eleverna i det
som sker på skolan kommer vi att att nästa år be eleverna utse klassrepresentanter från varje klass
som ska vara delaktiga i LOV-gruppen. Vidare åtog sig en av skolans förstelärare uppdraget att vara
sammankallande för gruppen som alltså kommer att utökas med nämnda lärare. Dessutom kommer
samtliga av elevhälsans kompetenser att vara delaktiga vid mötena istället som för i år enstaka
representanter.
Kollegiet och eleverna är överens om att vi har en lugn och trygg skola. Det visar enkätsvar, intervjuer
och utvärderingar. Men enstaka incidenter med elever som kränker andra har ökat och det vi behöver
fortsätta arbeta med är att medvetandegöra eleverna om att ett ”kunnande” om vad som är rätt och
fel inte räcker. Det de säger och hur de gör det kan befästa negativa normer och såra andra även om
det bara sägs ”på skoj”. Jargongen på nätet kan stundtals vara mycket grov och vi behöver arbeta
vidare med att få eleverna att förstå att det som skrivs i ett nätforum betyder detsamma som när det
sägs i ett klassrum. Många pedagoger är liksom tidigare år aktiva i flera av de nätforum där våra
elever befinner sig och det är bra. Men faktum kvarstår att vi behöver jobba med att få eleverna till
att på egen hand vilja uttrycka sig på ett korrekt sätt även när en lärare inte ser det de skriver.
Vi kommer även framöver bjuda in representanter från ungdomsmottagningen till att föreläsa även för
oss i kollegiet. Genom det önskar vi undvika att elevernas möte med UMO stannar vid att bara vara
en dagslända och istället använda oss av innehållet och implementera det i vår vardag tillsammans
med eleverna.
Vår goda och öppna dialog med våra elever är en framgångsfaktor vi behöver värna om och behålla.
Likaså den normkritiska undervisningen som är stommen i att förmedla skolans värdegrund och nå
målen för normer och värden. Vi kommer fortsätta markera då vi hör ett olämpligt språkbruk och
ytterligare prioritera klassöverskridande profilveckor m.m.
Exakt hur vi kommer att gå tillväga kommer att fastställas i den arbetsplan som kommer att skrivas i
augusti 2020. Den kommer att utvärderas kontinuerligt. Arbetet kommer slutligen att presenteras i
nästa års Kvalitetsrapport.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Vår bedömning är att vi har en mycket välfungerande verksamhet där vi kan jobba långsiktigt och
hela tiden ligga steget före. Vi har skapat systematik i vårt pedagogiska utvecklingsarbete som vi hela
tiden kopplar till vetenskap och beprövad erfarenhet. Våra goda resultat med 97,8 % måluppfyllelse
och 15,6 i meritvärde för våra studenter är ett bevis på detta.
För att kunna bibehålla vår goda kvalitet och bli ännu bättre kommer vi att jobba vidare för att stärka
undervisningen på skolan och arbeta för att alla våra elever ska uppleva att de kan tillgodogöra sig
undervisningen på bästa sätt. Vi kommer även fokusera på att stärka arbetsron på skolan.
Vi har under nästkommande år valt att rikta vårt pedagogiska utvecklingsarbete mot ledorden:

Arbetsro, studieteknik och kunskapsutveckling.
Metoderna vi huvudsakligen kommer att utgå ifrån är aktionsforskning och kollegialt lärande. Planen
för vårt pedagogiska utvecklingsarbete kommer att utgå från ovannämnda ledord och skolans
förstelärare kommer ansvara för och leda arbetet i olika moment såsom
aktionsforskningshandledning, studieteknik, auskultationer och kunskap om NPF.
För att låta elevernas röster genomsyra verksamheten ämnar vi fortsätta mötas i vårt undervisningsråd
och vi kommer även att utöka LOV-gruppen till att bestå av elever från samtliga klasser på skolan.
Vi kommer även framöver att arbeta vidare med morgonläsning, samarbete för att främja närvaro och
de andra rutiner som vi satt upp och som vi sett har en god inverkan på elevernas skolresultat.
Flertalet av dessa kommer dock att utvecklas vidare. Bland annat kommer elevhälsan att införa ett
tätare samarbete med skolans administratör som är ansvarig för frånvarohanteringen på skolan samt
med skolans assistenter.
Elevassistenterna kommer att erbjudas fortbildning av elevhälsan och av en av skolans förstelärare,
specialiserad på NPF.
Vår goda och öppna dialog med våra elever är en framgångsfaktor vi behöver värna om och behålla.
Likaså den normkritiska undervisningen som är stommen i att förmedla skolans värdegrund och nå
målen för normer och värden. Vi kommer fortsätta markera då vi hör ett olämpligt språkbruk och
ytterligare prioritera klassöverskridande profilveckor m.m.
Elevhälsans olika professioner kommer att vara mer närvarande i den dagliga verksamheten och
medverka regelbundet vid KLF-möten. Vidare kommer de att ansvara för workshops, föreläsningar
m.m. i syfte att stötta elever och pedagoger.
De elever som inte nått godkända betyg i sina kurser i år kommer att erbjudas extra stöd under nästa
läsår för att nå målen för ett godkänt betyg.
Vi kommer inför nästa år att se över miljön på skolan och prata med eleverna om hur vi tillsammans
ska kunna skapa en ännu mer kreativ arbetsmiljö.
Exakt hur vi kommer att gå tillväga kommer att fastställas i den arbetsplan som kommer att skrivas i
augusti 2020. Den kommer att utvärderas kontinuerligt. Arbetet kommer slutligen att presenteras i
nästa års Kvalitetsrapport.
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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

startår

Skola

Startår

LBS Varberg

2001/2002

LBS Nyköping

2010/2011

LBS Borås

2002/2003

LBS Jönköping

2011/2012

LBS Halmstad

2002/2003

LBS Stockholm Södra

2014/2015

LBS Mediegymnasiet

2003/2004

LBS Göteborg

2014/2015

LBS Kungsbacka

2005/2006

LBS Linköping

2015/2016

LBS Lund

2007/2008

LBS Växjö

2017/2018

LBS Trollhättan

2007/2008

LBS Stockholm Norra

2018/2019

LBS Kristianstad

2008/2009

LBS Örebro

2018/2019

LBS Helsingborg

2009/2010

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
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upplevelser och erfarenheter. Genom en syn på lärande som innebär att man måste våga pröva och
våga misslyckas för att komma framåt, ska utbildningen vara en god bas för eleverna att arbeta
strategiskt, praktiskt och kreativt inom både nya och traditionella kreativa områden.
Framför allt är det målen i läroplanen (LGY2011), inklusive examensmålen, som är vägledande för
verksamheten i alla dess delar – från planering till genomförande, uppföljning och förbättring.

Systematiskt kvalitetsarbete
Kvalitetsarbete inom LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver för
att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det studie-, arbets- och
samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som jobbar inom LBS hela tiden gör
oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart det leder för eleverna.
Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert och som
vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier och arbetslivet.
I LBS systematiska kvalitetsarbete har vi fyra kvalitetsbegrepp som utgångspunkt. Det första är den
funktionella kvaliteten. Den handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål
som finns i läroplanen och varje programs program-/examensmål. Där finns både kunskapsmål och
mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens.
Det andra begreppet är den i nstrumentella 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 ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna efter
avslutad utbildning. Slutligen använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna
upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på
utbildningen.
Dessa fyra begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera
och anpassa vårt arbete, så att våra elever får en utbildning med så hög kvalitet som möjligt.
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar
av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är en
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår plan
mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, två undervisningsutvärderingar
(november och mars) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de upplever undervisningen
utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät (januari/februari) som ger en bild av
elevernas upplevda kvalitet ( se ovan) såsom trivsel, nöjdhet etc.
I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att
skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås
under läsåret (funktionell kvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan redovisas i resultatsammanställningen och kommenteras i denna kvalitetsrapport.
Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades kontinuerligt
under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan,
undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.
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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 HELSINGBORG
Organisation och arbetsformer
Att arbeta med riktiga projekt är en viktig del i undervisningen på LBS Helsingborg. Skolan har
upprättat och bibehållit flera företagskontakter, varav många har resulterat i samarbeten som i sin tur
har mynnat ut i verkliga projekt. Exempel på sådana återkommande samarbeten är fotografering av
eventet OV Beachhandboll samt uppdrag åt och utställningar på Dunkers kulturhus. Andra
samarbetspartners är Helsingborgs IF och Helsingborgs Stadsbibliotek, där exempelvis filmelever fått
i uppdrag att göra officiella reklamfilmer.
Ett viktigt inslag i arbetet med projekt är att vi arbetar ämnesövergripande för att på så sätt integrera
olika delar av undervisningen. Detta skapar i sin tur sammanhang och mening för eleverna.
Under sina tre år på skolan arbetar eleverna aktivt med att samla på sig arbetsprover för att förbereda
sig för olika branschers krav och förväntningar. En viktig dialogpartner för detta är t ex The Game
Assembly i Malmö, där även två av våra spellärare är utbildade.
Undervisningen på LBS Helsingborg organiseras i ett blockschema, vilket innebär längre lektionspass
som möjliggör fördjupning och tydligare målfokus för eleven.
På LBS – Det kreativa gymnasiet satsar vi extra mycket på att eleverna ska utveckla just sin kreativitet.
En gemensam LBS-satsning är implementeringen av en kreativ modell där eleverna, på ett
strukturerat sätt, lär sig hur man effektivt jobbar med den kreativa processen från utmaning till färdig
produkt.

Systematiskt kvalitetsarbete
Grunden i vårt kvalitetsarbete bygger på delaktighet, samverkan och processorienterat arbetssätt mot
gemensamma mål med utgångspunkt i läroplanen. Arbetet utgår från en lägesbedömning och
avslutas med en resultatutvärdering. Däremellan följer vi regelbundet upp arbetet och samlar in
dokumentation som bildar underlag för den slutliga resultatutvärderingen, för att slutligen identifiera
nya utvecklingsområden i behov av insatser för ökad måluppfyllelse. Vi prioriterar det pedagogiska
utvecklingsarbetet och har möjliggjort det genom att avsätta fysisk tid till samverkansmöten,
klassamverkan, arbetslagstid m.m. varje vecka. För att se att vårt arbete når eleverna i undervisningen
har vi infört ett undervisningsråd och vi är noga med att låta eleverna utvärdera vårt arbete
fortlöpande under terminens gång genom ämnesspecifika enkäter och intervjuer. Kommande läsår
kommer vi även att starta en särskild “LOV-grupp” i vilken elever från skolans samtliga klasser
kommer att finnas representerade.
Lägesbedömningen, uppföljningen och resultatutvärderingen görs ur flera perspektiv och i flera
forum. Hos skolledning, lärarlag, arbetsgrupper, elevråd, pedagogiska samtal, undervisningsråd,
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.
Resultaten från de nationella kursproven bildar underlag för att bedöma hur betygen i motsvarande
kurs korresponderar med resultaten på de nationella proven. Detta ger en god indikation på hur
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utbildningen svarar mot det nationella likvärdighetskravet när det gäller engelska, matematik och
svenska. Resultatet redovisas i resultatsammanställningen och kommenteras och analyseras i den
samlade bedömningen. På grund av Covid-19 pandemin har vi i år dock inte kunnat genomföra
ovannämnda.
Satta betyg under läsåret sammanställs, diskuteras och analyseras. Detta underlag används för att
bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under läsåret.
Betygsuppgifterna redovisas i resultatsammanställningen och kommenteras och analyseras i den
samlade bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse i det aktuella årets kvalitetsrapport.
Under läsåret besvarar eleverna ett antal enkäter. En elevenkät mäter bland annat nöjdhet och trivsel
och i en annan får eleverna svara på frågor om likabehandling och värdegrundsarbetet på skolan. Två
gånger per år genomförs undervisningsutvärderingar, dessa behandlar som namnet antyder hur
eleverna upplever undervisningen på skolan. Resultaten av enkäterna ger oss information om hur
eleverna upplever utbildningen i relation till läroplanen och regelverket kring skola i övrigt.
Enkätsvaren kompletteras med elevintervjuer och information som framkommer från det
undervisningsråd i vilket elever från samtliga klasser på skolan finns representerade. Vidare
presenteras resultaten i en resultatsammanställning och kommenteras och analyseras i avsnittet där
den samlade bedömningen om verksamhetens måluppfyllelse redovisas.
Underlag och anteckningar till de insatser som görs, inom ramen för kvalitetsarbetet under läsåret,
sparas på skolans gemensamma server. Under juni månad sammanställs detta material gemensamt
och dokumenteras i form av denna kvalitetsrapport.
Utöver detta dokumenteras den dagliga verksamheten genom kommentarer och fotografier på LBS
hemsida, skolans instagramkonto och på skolans sida på Facebook. Detta för att ge allmänheten, och
i synnerhet föräldrar, möjlighet att ta del av den dagliga verksamheten på skolan.
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 betygsprognoser.
Mot slutet av våren ägnas två heldagar till utvärderingsseminarium. Då träffas elevrådet, lärarna och
skolledningen för att diskutera och analysera skolans samlade resultat och kvalitetsutveckling ur olika
perspektiv. All dokumentation från årets insatser och projekt gås då igenom − enkäter,
betygsresultat, undervisningsutvärderingar m.m. Särskilt granskas resultatet av de fokusområden vi
har under läsåret, och ett antal nya, potentiella fokusområden identifieras utifrån skolans totala
måluppfyllelse.
Slutligen sammanställs skolans kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan tas fram för hur vi
ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Lokaler
På skolans 2700 kvm finns alla de förutsättningar som krävs för att bedriva våra program med god
kvalitet. Förutom undervisningssalar för teoretiska ämnen finns salar för foto, film, laborationer och
grupparbeten (grupprum). Utöver detta finns gemensamma uppehållsutrymmen fördelade över
skolan samt en inbjudande skolgård med bord och bänkar. Samtliga lektionssalar är utrustade med
trådlöst nätverk, projektorer och högtalare. Skollunch serveras i skolans lokaler.
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Elever och personal
15 lärare är anställda på skolan. Huvudparten har en lärarexamen, resterande har adekvat
högskoleutbildning och några håller i nuläget på att läsa in pedagogisk behörighet.
Rektor har i grunden en gymnasielärarexamen (legitimerad), har gått den statliga rektorsutbildningen
samt har under läsåret 2011/2012 gått Rektorslyftet. Biträdande rektor har en gymnasielärarexamen
(legitimerad) och en specialpedagogexamen (legitimerad) och har i år slutfört första året på
rektorsprogrammet. Skolsköterskan är utbildad skolsköterska och kuratorn är utbildad socionom. SYV
har utöver Studie- och Yrkesvägledarexamen även en magisterexamen i Ledarskap. Två
elevassistenter och en lärarassistent har anställning på skolan och arbetar huvudsakligen med elever i
behov av särskilt stöd.
Skolan har en skoladministratör anställd på 100 %.
Skolan har för närvarande 261 elever inskrivna. Fördelningen mellan pojkar och flickor är jämn på de
estetiska programmen, undantaget E-sport där flest pojkar är inskrivna. På teknikprogrammet läser
fler pojkar än flickor. Många elever kommer från Helsingborgs kommun, men majoriteten kommer
från kranskommuner.

Nationellt program

LBS Program

Nationell inriktning

År
1

År
2

År
3

Estetiska
programmet

LBS Spelgrafik

Bild och formgivning (ESBIL)

30

25

22

Estetiska
programmet

LBS Grafisk Design

Bild och formgivning (ESBIL)

5

4

7

Estetiska
programmet

LBS Media

Estetik och media (ESEST)

9

12

23

Teknikprogrammet

LBS Spelutveckling

Design och produktutveckling (TEDES)

32

28

46

Estetiska
programmet

LBS Esport

Estetik och media (ESEST)

18

-

-

94

68

98

Totalt
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