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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
I egenskap av rektor på LBS Stockholm södra ser jag tillbaka på läsåret med stolthet. Dels har vi tagit
stora steg fram när det kommer till övergripande förbättringar i flera aspekter. Men vi har också med
mycket stor tillfredsställelse lyckats ställa om skolan och samtliga funktioner till att bedriva
verksamheten på distans under vårterminen.
Svensk gymnasieskola har aldrig tidigare utsatts för den prövning som covid-19:s intåg innebar för vår
verksamhet. Det har ställt stora krav på ett hur vi har organiserat allt från undervisning till
matbespisning. Jag är mycket stolt över våra elever och min personals förmåga att anpassa sig till
denna nya situation.
Målet för en rektor är att alla elever ska ta en gymnasieexamen och utvecklas så långt som möjligt.
När vi ställde om till distansundervisning kunde vi se att den slutspurt som är så viktig för våra årskurs
tre elever var mycket utmanande att få till på distans. Vi kan se att detta hade en effekt på våra
resultat. Den övergripande måluppfyllelsen sjönk från 95,7% till 91,2 %. Vi såg tyvärr att
distansundervisningen minskade elevernas mycket viktiga sammanhang i skolan och gjorde att de
inte kunde delta i den utsträckningen hade krävts för en examen.
Under läsåret har vi lyckats förbättra våra resultat på flera andra områden. Vi vet att god undervisning
och en hög trivsel är viktiga faktorer för att skolan ska ha en hög måluppfyllelse och som läsaren av
denna rapport kommer se så har skolan förbättrat resultaten på flera centrala områden men det är
framförallt förbättringen av undervisningen som är tydligast. Skolan har under en tid haft problem
med sjunkande resultat i upplevelsen av undervisningen och är mycket tillfredsställande att vi genom
att enträget arbeta med det som vi vet gör en god undervisning, lyckats förbättra våra resultat på det
området.
Läsåret 19/20 har varit bland det mest utmanande läsåret vi har stått inför, samtidigt som det varit det
mest lärorika. Vi har, som så många andra i samhället, behövt utveckla nya arbetssätt och göra
omprioriteringar i och med covid-19. Vi har därmed ökat vår digitala kompetens men vi har också
behövt utveckla nya pedagogiska metoder och gemensamma arbetssätt som kommer ha en stor
inverkan på hur vi arbetar under läsåret 20/21.
Jag hoppas att du får ut mycket av att läsa igenom den här kvalitetsrapporten. Du kan både se vilka
utmaningar vi ställs inför och det mycket goda arbete som vi har utfört hittills.
Petter Gjöres, rektor LBS Stockholm södra
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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.

AVGÅNGSBETYG
Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2020

I diagrammet ovan går det att utläsa att andelen elever med examen har sjunkit sedan föregående år.
Den största förändringen kan vi se på det estetiska programmet medan det tekniska programmet har
en mindre negativ förändring.
Fördelningen mellan könen som representeras i diagrammet nedan visar en tydlig försämring av
måluppfyllelsen för pojkar. Medan utvecklingen är den motsatt för flickor. Detta står i kontrast till
måluppfyllelsen förra året då förhållandena var de omvända.

Den genomsnittliga betygspoängen för avgångselever under läsåret 2019-20 ligger i princip kvar i
jämförelse med föregående år. Det estetiska programmet avviker 0,9 poäng mot det preliminära
rikssnittet medan teknikprogrammet avviker positivt med 0,2 genomsnittliga betygspoäng.
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Skillnaden mellan könen har vuxit under detta läsår i jämförelse med förra och vi kan se att tjejer har
ökat sina genomsnittliga betygspoäng med 2,1 poäng med pojkar har sjunkit 0,2 genomsnittliga
betygspoäng.

SAMTLIGA BETYG
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020

I diagrammet ovan illustreras fördelningen av de satts betygen i jämförelse mellan programmen och
mellan läsåren 2018/19 och 2019/20. Vid en jämförelse på totalen går det att utläsa att en större
andel elever i år har uppnått betyget A (ökning med 5%), samtidigt som en större andel av eleverna
även fått betyget F (ökning med 2%). I jämföresle mellan programmen kan vi utläsa en skillnad på 5 %
i andelen satt F-betyg. Detta är en ny företeelse då betyget andelen F i betyg har förhållit sig i princip
lika mellan programmen.

Betygsfördelningen mellan könen uppvisar i år fortfarande skillnader. En avvikelse under läsåret
2019/20 är att en större andel tjejer har fått betyget F än killarna samtidigt som skillnaden i
andelen består. Detta ska förklaras med att tjejer i åk 1 och 2 generellt sett har lägre meritvärde när
de börjar på skolan vilket förklaras med att en mycket större andel tjejer söker sig till det estetiska
programmet som har en lägre antagningsgräns än det tekniska.
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Betyg svenska, engelska, matematik och gymnasiearbete– samtliga elever läsåret
2019-2020

* MATMAT03b bestod läsåret 2019/20 av endast en elev.

De två diagrammen ovan redovisar de godkända betygen i relation till icke godkända betyg i ämnena
svenska, engelska och matematik samt kursen gymnasiearbete. Det övre diagrammet visar läsåret
2019/20 medan det nedre visar 2018/19. Av dessa kurser är GYAR, ENGENG05 och 06, SVASVA01,
02 och 03, SVESVE01, 02 och 03, MATMAT01b och MATMAT01c examensgrundande kurser. Detta
innebär att eleverna behöver minst nå godkänt betyg för att ta examen.
Vi en jämförelse mellan de obligatoriska kurserna kurserna som har givits under 2019/20 går det att
utläsa att kurserna i svenska verkar vara de kurser eleverna har svårast att klara med kursen svenska
som andraspråk som den kursen med flest underkända elever i. I jämförelse mellan läsåren framgår
dock en tydlig förbättring av resultatet generellt i svenska som andraspråk. Vi ser också att resultaten
i svenska 2 försämrats med 9% under året. Vi hade dessvärre personalomsättning i dessa kurser till
våren och tillsammans med övergången till distansundervisningen innebar detta mycket svåra
omständigheter under slutet av läsåret som i stort förklarar resultatet i svenska 2. Den tydligaste
relativa negativa avvikelsen ligger i de icke obligatoriska MATMAT03b och MATMAT04. Dessa kurser
behöver kommenteras att det är ytterst få elever som läser dessa kurser. Enstaka elevers resultat får
därmed stort procentuellt genomslag i denna jämförelse.
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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 LBS stockholm södra har under läsåret 19/20 förbättrat resultaten i nöjdhet,
rekommendationsgrad samt trivsel. I samtal med eleverna och lärarna på skolan framkommer det att
den generella förbättringen i dessa värden påverkas drivs av andra positiva trender på skolan som
framförallt handlar om hur eleverna upplever undervisningen på skolan i år jämfört med förra året.
Skillnaderna gentemot föregående år när det kommer om generell trivsel, nöjdhet och
rekommendationsgrad är marginella. När vi tittar på missnöje hos eleverna lyfts enstaka lärares
förhållningssätt gentemot elever fram primär orsak. Här lyfter eleverna fram att lärare behöver bli
tydligare och bättre följa rutiner för återkoppling av bedömningar.
Eleverna upplever i större utsträckning att de kan rekommendera vår skola till elever än förra året.
Detta återspeglas också i den generella nöjdheten med skolan. Det är en positiv utveckling att 5%
färre elever än föregående år anger att de inte kan rekommendera skolan. Dock är det viktigt att
framhålla att när eleverna i klassrumsbesök utvecklar sina svar på den här frågan så anger en stor del
av eleverna att frågan inte är ett kvalitetsmått på skolan. Deras svar grundar sig i att de anser att det
är en speciell skola för speciella elever att den helt enkelt inte passar alla och därför inte går att
rekommendera.
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL KVALITET
UNDERVISNING OCH LÄRANDE
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
LBS Stockholm södra organiserar undervisningen med fokus på att undervisningen ska vara kreativ,
stärka elevens självkänsla och upplevas som viktig. För att åstadkomma detta har vi valt att organisera
lärarna i undervisningsteam kring eleverna i ÅK 1. Inom ramen för undervisningsteamen anpassar
lärarna undervisningen tillsammans till den elevgruppen som teamet undervisar för att se till att
eleverna utvecklar de kunskaper, värden och förmågor som krävs för framgångsrika studier och ett
trivsam studietid. Undervisningsteamen har haft en stor inverkan på hur undervisningen har lagts upp
och genomförts. Genom att låta lärare som undervisar samma elever träffas regelbundet skapas
förutsättningar för samarbeten och kollegiala utbyten som gynnar elevernas utveckling. Detta är även
en central del för att genomför anpassningar till elever som tycker att undervisningen är utmanande
samt att justera undervisningen så att värdegrundsarbetet genomförs på skolan.
Undervisningen har planerats i arbetsområden i schoolsoft. Syftet med arbetsområden i Schoolsoft är
att eleverna ska få färre bedömningar att leta igenom på Schoolsoft. Tidigare läsår har varje lärare
lagt upp ett bedömningsområde för varje uppgift vilket snabbt leder till att en elev i en kurs får en
stor mängd uppgifter per kurs att leta igenom för att se hur eleven ligger till i kursen. Med större
arbetsområden som sammanfattar ett kunskapsområde kan såväl eleven som läraren få en översiktlig
bild av vad eleven har gjort hittills och vad eleven behöver göra framöver. När en elev vill ha mer
detaljerad information om enskilda uppgifter kan eleven få det i Google Classroom.

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”)
Föregående läsårs organisering av undervisningen har präglats att lärare i större utsträckning än
tidigare planerat tillsammans utifrån de grupper de undervisar. Inledningsvis delade lärarna
erfarenheter av hur klassen var tillsammans. Sedan satte lärarna i varje team upp kollektiva mål.
Dessa kunde exempelvis handla om hur man hanterar studiero, läsförmågan eller värdegrundsfrågor.
Efter att lärarna i teamen hade satt gemensamma mål skulle man implementera dessa mål i
undervisningen. Vi kan glädjande se elevenkäten att eleverna anser att undervisningen på ett
övergripande plan markant förbättrats gentemot läsåret 18/19.

Undervisningsteamen har endast implementerats för ÅK 1 på skolan. Vi har en hel del att utveckla
gällande kollektivt ansvarstagande i teamen och implementeringen i undervisningen framöver. Men i
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juniutvärderingen med personalen framkom att arbetssättet möjliggjort för bättre samarbete och en
bättre undervisning för eleverna. Framöver kommer vi att utöka arbetssättet så att det även gäller
årskurs två och tre.
I elevenkäten framgår att det finns en förbättringspotential gällande “Min lärare gör det tydligt för
mig vad jag ska kunna i de olika ämnena”, “Mina lärare gör så jag får lust att lära mig mer“ och “Mina
lärare informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet”. Vi har på LBS Stockholm södra rutiner för
hur undervisningen ska planeras, kommuniceras och hur resultatet ska återkopplas till eleverna. I
samtal med elever och lärare, har det framkommit att både elever och lärare anser att undervisningen
har blivit för fokuserad på uppgiften och för lite på undervisning och laboration. Lärarna anser att
detta är en konsekvens av hur man valt att återkoppla resultatet i relation till kunskapskrav och
centralt innehåll. En elev beskrev situationen som följande “... jag upplever att varje kurs handlar om
7-12 olika uppgifter/prov som man bara ska klara av.” Lärarna håller i stort med om denna
beskrivning och att undervisningen snarare planeras utifrån att att eleverna ska klara uppgifter än att
den planeras utifrån att eleverna ska få en god undervisning. Efter att samtliga lärare har gått en
fortbildning hos Karlstads universitet i betyg och bedömning, har vi beslutat för att ta fram och
implementera nya arbetssätt gällande planering och återkoppling av resultatet av undervisningen.
Under tiden då skolan arbetade på distans ålade rektor lärarna att planera undervisningen så att
elevernas insatser utvärderades vid varje lektionstillfälle. Vi implementerade s.k. “exit tickets” och
villkorade närvaro på lektionen i relation till huruvida man hade klarat av sin exit ticket. Detta
upplevde eleverna var ett mycket bättre arbetssätt som kommer ligga till grund för hur vi kommer att
lägga upp undervisningen framöver med tydlig återkoppling i relation till aktuella lärandemål.
Till nästa läsår kommer lärarna arbeta på med nya arbetssätt gällande återkoppling av elevernas
prestation. Visionen är att gå ifrån att undervisningen vars mål handlat om att samla in
betygsunderlag till en undervisning som syftar till att uppmuntra lärande. Lärarna ska vara tydliga
med vad eleverna förväntas lära sig på varje lektionspass. Lärarna ska sluta använda ett
betygssättande språkbruk vid bedömningar för att tydligt hålla isär vad som är betygssättning och
bedömningar.

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
LBS Stockholm södra har flera delar inbyggda i verksamheten som syftar till att stötta eleverna. Vi
kunde tidigt se att eleverna på det estetiska programmet i genomsnitt hade ett precis godkänt betyg
i matematik. Vi konstaterade att vi behövde stärka upp med en resurs på matematik 1b. Denna extra
anpassningen pågick hela läsåret. Och trots att vi dessvärre gör ett marginellt sämre resultat i
MATMAT01b än förra året, är årets resultat utifrån förutsättningarna goda. Det utökade stödet i
matematik visade sig också vara en bra väg in i vår lärstudio inom vilken vi gör många extra
anpassningar.
Studion bemannades under läsåret 19/20 av speciallärare och en elevassistent. Vid en jämförelse
med året innan är detta en förstärkning av Studions verksamhet med 50%. I och med läsårets
övergripande problematik med distansstudier, är det svårt att se effekten av förstärkningen av
studion. Vi kunde dock se att eleverna i ÅK 1 haft en stort behov som tillgodosetts genom extra
anpassningar i studio. Inom ramen för studion finns även permanenta stödinsatser och särskilt stöd. I
kvalitativa utvärderingar med lärare framgår att det finns ett behov av att integrera speciallärarens
kompetens med den ordinarie undervisningen i större utsträckning.
Under läsåret 19/20 har det visat sig att det varit svårt för lärare i ÅK 2 och 3 att få en överblick över
vilka anpassningar som ska genomföras i alla klasser. Organisationen i undervisningsteam har visat sig
underlätta kommunikationen kring vilka anpassningar och extra anpassningar som ska tillgängliggöras
klassen. Vi ser en möjlighet att implementeringen av undervisningsteam och nya arbetssätt för
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dokumentation i ÅK2 och 3 under läsåret 20/21, kommer att avhjälpa denna kommunikationsbrist
avsevärt.

Slutsats – arbetet framåt
Eftersom vi sett hur framgångsrikt arbetet i undervisningsteamen har varit upplevelsen av
undervisningen i ÅK 1, kommer vi att implementera arbetssättet även för ÅK 2 och 3. Vi ser med
intresse på hur blivande ÅK 2 elever kommer att uppleva undervisningen i relation till årets ÅK 2
elever. Eftersom vi implementerade arbetssättet detta läsår ser vi att själva arbetssättet kommer att
väldigt enkelt gå att implementera även för ÅK 2 och 3. Det som behöver utvecklas i teamen är det
gemensamma ansvarstagande därför har vi tillsatt personal med ansvar för att upprätthålla strukturer
och ansvarsfördelning.
Vi kan under läsåret se att de största utvecklingsområden gällande upplevelsen av undervisningen
handlar om tydlighet och lust att lära sig. Detta är kvalitetsområden som kommer att ta tid att
åtgärda. I år kommer vi att se över hur vi kommunicerar lärmål och återkopplar resultat. Vi försöker se
till att samtliga elever får en framåtsyftande återkoppling ofta och är restriktiva med att använda ett
betygsliknande språkbruk med eleverna i situationer som handlar om att ge eleverna återkoppling på
sitt lärande.
Rektor ansvarar för att eleverna får tillgång till den anpassningar hen behöver. Då lärarna på LBS
stockholm södra har en kultur av att alltid göra sitt yttersta för att eleverna ska får sina behov av extra
anpassningar tillgodosedda har vi dock sett hur detta ansvarstagandet fördelar sig ojämnt i kollegiet.
Vi har även sett en brist i utvärderingen av huruvida anpassningarna har haft avsedd effekt eller inte.
Inom ramen för undervisningsteamen kommer man dokumentera och planera de extra anpassningar
tillsammans för att i större utsträckning kunna följa upp att eleverna som har behov av extra
anpassningar får dessa tillgodosedda och att de utvärderas huruvida dessa haft avsedd effekt.
Elevernas progression i relation till lärmål kommer att dokumenteras och följas upp tillsammans i
kollegiet genom ett EWS-system (Early Warning System) som uppdateras varannan vecka. Varje lärare
kommer att ha en stödtid i sin tjänst som kommer att kunna ges till elever i behov av stöd och
stimulans.
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ELEVHÄLSOARBETET
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
På LBS Stockholm södra organiserades elevhälsan under läsåret 2018/19 med en specialpedagog på
80%, en speciallärare på 85%, en skolsköterska på 40%, en kurator på 40% samt en skolsköterska på
40%. Bemanningen av elevhälsan har varit tillfredsställande för organisationen och elever som har
uppmärksammats i behov av stöd har kunnat hanterats inom ramen för elevhälsans organisation.
Elevhälsan har träffats en och en halv timme varje tisdag. Nytt för året har varit att ha representanter
från undervisningsteamen med på elevhälsokonferenserna. Inom ramen för dessa möten avgörs vilka
av elever som elevhälsan ska samverka kring och hur stöd och förebyggande arbete ska utformas.
Personalen på skolan har stor vana i att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare har
samverkat med elevhälsan och de specialpedagogiska kompetenserna i teamet i form av
kartläggningar under återkommande klassrumsbesök och elever som har lyfts inom ramen för den s.k.
elevfokustiden.
Under läsåret 19/20 har vi på LBS Stockholm södra implementerat ett nytt system för anmälningar vid
oro att en elev inte utvecklas mot målen. Detta har förenklat för läraren att genomföra en anmälan
och fler anmälningar har kommit rektor till känna. Detta har under arbetsåret inneburit ett stort behov
av att filtrera och hantera anmälningarna. Under kommande läsår kommer lärarna tillsammans i
undervisningsteamen genomföra dessa anmälningar för att vi inom ramen för EHT ska ha bättre
förutsättningar att göra rätt prioriteringar. Vi kommer även att upprätta ett särskilt forum för att
organisera arbetet med extra anpassningar.

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets,
”praktik”)
Inom ramen för undervisningsteamen har lärarna tillsammans med EHT-representanter planerat och
utformat undervisningen i relation till klassens behov. Detta har varit ett framgångsrikt arbetssätt för
att implementera exempelvis värdegrundsfrågor i undervisningen samt tillgängliggöra anpassningar
för gruppen. Genom att lärarna träffas regelbundet har det varit varit lätt att tidigt uppmärksamma
elever som uppvisat ett ohälsosamt eller avvikande beteende, vid exempelvis frånvaro eller sociala
relationer.
Under hösten 2018 genomförde skolläkaren föreläsningar om värdet av sömn och motion för
eleverna. Vi möjliggjorde även möjligheten för elever att läsa idrott och hälsa 2 i årskurs tre för att
möjliggöra mer rörelse hos eleverna. Detta har varit uppskattade insatser och något som även
betonats under tiden då skolan bedrev distansundervisningen.
När vi gick över till distansundervisning blev det tydligt att vi inte längre kunde upprätthålla samma
översikt på de förebyggande insatserna och i slutet av april kunde vi se att vi skulle få en sämre
måluppfyllelse än året innan. Vi valde att ganska snabbt upprätta nya sätt att få en överblick kring hur
eleverna utvecklas mot målen. Detta visade sig vara ett mycket effektivt sätt att arbeta förebyggande
och vi lyckades förebygga en sämre måluppfyllelse. Dessa arbetssätt kommer vi behålla under läsåret
20/21.

Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”)
Det nya arbetssättet kring anmälningar till EHT har visat sig vara effektivt för att se till att lärarna ska
meddela rektor när en elev riskerar att inte nå målen. Mängden anmälningar var dock för stort
underlag för EHT-teamet att upprätta en bra prioritering kring. Under början av vårterminen valde vi
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därför att tillsammans med representanter för undervisningsteamen filtrera vilka elever som skulle tas
upp på EHT. Det har även varit svårt att prioritera elevärenden eftersom mängden anmälningar har
tilltagit. Vi kommer därför se över arbetssättet med anmälningarna.
Kommunikationen mellan EHT och undervisande personal har förbättrats då lärarna i större
utsträckning fått återkoppling på åtgärder och förväntad effekt av representanter från
undervisningsteamen. Det finns dock fortfarande en förbättringspotential rörande hur vi utreder
elever i behov av särskilt stöd och hur personalen i EHT samverkar.

Slutsats – arbetet framåt
Elevhälsoarbetet på LBS Stockholm södra är väl fungerande. Vi kommer fortsätta att utveckla
arbetssätt för att informationsflödet kring elever i behov av stöd minimerar risken för att elever faller
mellan stolarna. Vi kommer att ytterligare utveckla arbetssätt för att uppmärksamma elever som inte
följer förväntad progression i undervisningen. Vi kommer att implementera ett särskilt forum för att
diskutera anpassningar och extra anpassningar innan vi gör en pedagogisk utredning. Roller och
gränsdragningar i EHT ska förbättras och vi ska tidigare än föregående läsår utreda vilka stödinsatser
som eleverna är i behov av.

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

Organisering av arbetet med Normer och värden
Lärare har lyft fram frågor om jämställdhet och normkritik i undervisningen, både inom ramen för
karaktärsämnena där eleverna exempelvis arbetat med normkritiska analyser i relation till
spelkaraktärer. I svenskan har eleverna på teknikprogrammet i ÅK 2 arbetat med samtycke och
sexuellt våld samt haft workshops kring manlighet och manlighetsnormer. Inom ÅK3 valde skolan att
ta in externa föreläsare som behandlade frågor kring rasism.
LBS-Klubb har varit en viktig del i skolans arbete med värden och normer. “LBS klubb” är en
möjlighet för eleverna att samlas kring ett intresse och utöva detta tillsammans. Klubbarna ska vara
inkluderande och möjliggöra för elever att träffas utanför de ordinarie sammanhangen i skolan.
Eleverna som väljer att delta i klubbarnas verksamhet gör det under skolan ordningsregler och ska
verka under samma normer och regler som skolan i övrigt verkar. Genom LBS klubb har det visat sig
att eleverna har lyckats inkludera elever som uppvisat svårigheter att knyta sociala relationer inom
ordinarie skolverksamhet. En del elever inom LBS-klubb som tidigare har uppvisat svårigheter att
närvara i skolan, har funnit en väg in i att närma sig skolan genom klubbarna. Skolan upplåter lokaler
och vuxennärvaro och inte sällan deltar även personal i aktiviteterna som är alltifrån att spela rollspel
till att dansa.
Under APT på hösten har vi sett över våra arbetsformer då elever upplever sig kränkta eller illa
behandlade av en skolkamrat eller en personal. Vi har sett en diskrepans mellan mängden upplevda
fall av att bli illa behandlad och de anmälningar som upprättats. I kvalitativa samtal då frågorna har
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utvärderats har det kommit fram att eleverna känner en osäkerhet i vad som händer ifall att man
skulle berätta för en vuxen om sina upplevelser. Elever på skolan har fått information om hur vi
arbetar med elever som far illa. Detta för att eleverna på förhand ska känna till processen och syftet
med att utreda och anmäla kränkande och nedsättande behandling. Detta arbete ska implementeras
under höstterminen 2020.

Utvärdering – Normer och värden
Vi ser att arbetet med normer och värden på skolan under läsåret 19/20 varit framgångsrikt. I en del
klasser har undervisningsteamen behövt arbeta problemorienterat och behandlat frågor som
könsidentitet, studiero och frågor gällande diskriminering. Vi ser att vi behöver informera eleverna
mer om vad som händer om man upplever sig illa behandlad eller kränkt då andelen elever som
upplever sig utsatta i enkätundersökningar är fler än de eleverna som meddelat detta till personal.
När personalen haft goda förutsättningar för att gemensamt arbeta med normer och värden, har det
visat sig att vara framgångsrikt. Däremot har det visat sig att elever i klasser där lärarna inte är
organiserade i team, haft sämre förutsättningar att hantera normer och värden.
Vi ser att arbetet med könsroller “machokultur” måste utvecklas på skolan. I utvärderingarna på
skolan uppger lärarna detta som bakomliggande orsaker till skillnader i måluppfyllelse mellan könen.
Dessa frågor har tidigare hanterats inom ramen för undervisningen.

Slutsats – arbetet framåt
Framöver kommer vi ytterligare behöva stärka det systematiska arbetet med normer och värden.
Genom att vi framöver organiserar undervisningen undervisningsteam skapar vi en tydlig delegation
och uppgiftsbeskrivning till de undervisande lärarna för varje klass att de ska hantera föreskrifterna i
läroplanen gällande normer och värden. Vi har återkommande sett ett behov av att arbeta med
könsroller och sexualupplysning i årskurs 2 och 3 och kommer att prioritera frågan inom ramen för
undervisningsteamens arbete. Vi ser att arbetet med LBS klubb varit framgångsrikt och vilket vi
kommer fortsätta med.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
På LBS Stockholm södra är vi bekymrade över att den övergripande måluppfyllelsen har sjunkit mot
föregående år. Vi ser också en risk att även nästa läsår kommer att bli utmanande då även andelen F
på totalen har ökat med 2 %.
Vi ser att vi har identifierat väl fungerande processer som vi kommer att fortsätta utveckla. En mycket
viktig process är undervisningsteamen på skolan. Vi ser ett stor potential i att lärarna får
förutsättningar att arbeta tillsammans med varandra mot gemensamma mål. Dessa arbetssätt
kommer att utvecklas under det kommande läsåret med fokus på att inkludera fler elever, ha ett
tydligare ledarskap och förbättra det kollektiva lärandet i teamen.
Vi har även identifierat fungerande processer i elevhälsan som vi kommer att utveckla under det
kommande läsåret som syftar till att tidigt kunna uppmärksamma elever i behov av stöd och
dokumentera fungerande anpassningar för gruppen och individen.
Lärarna på LBS Stockholm södra kommer även att arbeta med att förtydliga lärandemål och införa
nya arbetssätt gällande återkoppling av elevernas utveckling mot lärandemål och kunskapskrav.
Jag hoppas att du som läsare av denna kvalitetsrapport finner läsningen intressant samt att det
engagemang och kreativa lösningar som personalen tillsammans med eleverna hela tiden utvecklar
går att utläsa av denna redovisning.
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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 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 utvärderas kontinuerligt
under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan,
undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.
Efter skolavslutning i juni sammanställs skolans kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan
tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Finansiering
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det
aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.
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OM LBS STOCKHOLM SÖDRA
Organisation och arbetsformer
Organisation
På LBS Stockholm södra består organisationen av en ledningsgrupp bestående av rektor, bitr. rektor
samt två teamledare; en för det estetiska programmet och en för teknikprogrammet. Teamledarna
leder team som avhandlar varje klass varannan vecka. På LBS Stockholm södra finns även en
organisation kring anpassningar och extra anpassningar. I denna organisation ingår teamledarna,
speciallärare, biträdande rektor, rektor och elevasistenter. I detta forum följer vi upp huruvida elever
utvecklas mot målen och inleder eventuella utredningar om särskilt stöd. Utöver organisationen kring
anpassningar och extra anpassningar, har LBS Stockholm södra EHT. Inom EHT finns skolsköterska,
specialpedagog, kurator biträdande rektor och rektor. LBS har även studie- och yrkesvägledare,
administratör, vaktmästare och elevvärd.

Systematiskt kvalitetsarbete
Kvalitetsarbete inom LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de behöver för
att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det studie-, arbets- och
samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som jobbar inom LBS hela tiden gör
oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart det leder för eleverna.
Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är rättssäkert och som
vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier och arbetslivet.
I LBS systematiska kvalitetsarbete har vi fyra kvalitetsbegrepp som utgångspunkt. Det första är den
funktionella kvaliteten. Den handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål
som finns i läroplanen och varje programs program-/examensmål. Där finns både kunskapsmål och
mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens.
Det andra begreppet är den instrumentella kvaliteten som handlar om kvaliteten i våra strukturer,
processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till
exempel att eleverna får det inflytande i sina studier som de har rätt till, en likvärdig undervisning av
god kvalitet, likvärdig bedömning och betygssättning och att eleverna får särskilt stöd om det behövs
för att nå utbildningsmålen.
Därtill använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det går för eleverna efter
avslutad utbildning. Slutligen använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna
upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på
utbildningen.
Dessa fyra begrepp hjälper oss att se på verksamheten i skolan ur flera perspektiv och att målfokusera
och anpassa vårt arbete, så att våra elever får en utbildning med så hög kvalitet som möjligt.
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar
av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är en
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till vår plan
mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, två Undervisningsutvärderingar
(november och mars) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur de upplever undervisningen
utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät (januari/februari) som ger en bild av
elevernas upplevda kvalitet (se ovan) såsom trivsel, nöjdhet etc.

18

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att
skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås
under läsåret (funktionell kvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan redovisas i resultatsammanställningen och kommenteras i denna kvalitetsrapport.
Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderas kontinuerligt
under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans arbetsplan,
undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella provresultat.
Efter skolavslutning i juni sammanställs skolans kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan
tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår

Lokaler
På plan ett finns skolans entré som kräver elevbricka för att kunna passera. Där finns även en
reception som delvis är bemannad av en administratör. Här finns också skolans idrottssal som
fungerar väl för flera typer av idrottsaktiviteter och den har även två omklädningsrum.
På plan två finns ett antal klassrum samt ytor för elevernas rastaktiviteter. Dessa innefattar soffor,
bänkar samt olika spel som eleverna kan sysselsätta sig med. På plan 2 finns skolans bildsal med den
utrustning som krävs för kvalitativ bildundervisning samt en laborationssal med dragskåp och
nödvändig säkerhetsutrustning. Längst bort i den första korridoren finns rektors kontor och närmast
ingången till planet finner man personalrummet för skolans estetarbetslag vilket skapar en god
tillgänglighet för eleverna när de behöver komma i kontakt med skolans personal. På plan 3 finns
matsal med elevcafé, bibliotek, fotostudio med nödvändig utrustning samt biträdande rektors kontor.
På plan 4 finns elevhälsans olika kontor samt personalrum för teknikarbetslaget. Skolan har även hiss
samt en mobil ramp vid entrétrappan. Allt ovan nämnt ryms alltså inom samma byggnad.
Eleverna på LBS Stockholm får alla låna en egen bärbar dator som innehåller alla de programvaror
som utbildningen kräver. I många ämnen har också lärare köpt in kurslitteratur eller e-böcker. Det
finns också mediautrustning, ritplattor, 3d-pennor, 3d-skrivare, projektorer m.m. Datorerna används
dagligen och skolan har under läsåret använt sig av läroplattformerna Schoolsoft och Google
Classroom, där lärarna lägger upp material, ger feedback, och elever lämnar in arbeten, hämtar
information mm. På LBS Stockholm Södra används datorerna och den övriga tekniska utrustningen så
att eleven lättare tillägnar sig det centrala innehållet och når utbildningsmålen.
Skolans bibliotek delas med DBGY. Arbetet har i huvudsak letts av de båda skolornas biträdande
rektorer. Dessa har byggt upp biblioteket i samråd med elever och lärare. Här finns ett brett utbud av
skönlitteratur samt facklitteratur. För att eleverna ska använda biblioteket har flera saker gjorts.
Skyltning och bemanning av biblioteket samt att eleverna har möjlighet att under lektion låna böcker
med hjälp av undervisande lärare gör biblioteket tillgängligt. Lärarna har också fått lämna in önskemål
om litteratur de vill beställa till biblioteket för att i större utsträckning kunna använda det i sin
undervisning. I princip all önskad litteratur har beställts. Lärarna har även fått beskriva hur de
använder biblioteket i sin undervisning med exempel på projekt från kurser samt vilka titlar från
biblioteket de då kan tänkas använda.
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Elever och personal
Skolan har 27 lärare. Av dessa var 72 % behöriga enligt Skolverkets statistik HT2018 om man räknar
på heltidstjänster. Av de tio som inte var behöriga har sex stycken pågående lärarutbildningar.
Rektor har en lärarexamen samt innehar lärarlegitimation. Specialpedagog har flera års studier inom
specialpedagogik och lång erfarenhet inom yrket. Skolsköterskan är utbildad skolsköterska och
erfarenhet inom yrket. Kurator är utbildad Socionom och SYV har en Studie- och
Yrkesvägledarexamen. Skolan har också en vaktmästare anställd på deltid. Av skolans personalstyrka
är cirka 50 % kvinnor och 50 % män.
Nationellt program

LBS Program

Nationell inriktning

Estetiska programmet

LBS Spelgrafik

Bild och formgivning (ESBIL)

49

36

43

Estetiska programmet

LBS Grafisk Design

Bild och formgivning (ESBIL)

5

11

4

Estetiska programmet

LBS KR

Estetik och media (ESEST)

9

10

3

Teknikprogrammet

LBS Spelutveckling

Design och produktutveckling (TEDES)

32

41

35

Teknikprogrammet

LBS Systemutveckling

Informations- och medieteknik (TEINF)

32

21

19

Totalt

År 1

127

År 2

119

År 3

104

Aktuella siffror: månad år maj 2020
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