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1. Ledare – rektor har ordet 

Under läsåret 20/21 bedrevs fortsättningsvis stora delar av undervisningen på distans. Detta 

för att minska smittspridningen av covid-19 och ett faktum har varit att våra elever har 

påverkats i olika grad av att bedriva sina studier i hemmet. En trygghet för vår del har dock 

ändå varit att vi som skola har god kunskap i om vad som kan vara problematiskt med 

distansstudier så utifrån det samtalade vardera mentor med sina mentorselever för att 

gemensamt komma fram till ett upplägg som skulle ge eleven de bästa förutsättningarna för 

att klara av studierna.  

Sett till förra årets arbetsplan kan jag konstatera att vi har, trots påverkan av pandemin, 

klarat av att bedriva en kvalitativ utbildning. Detta då vi ändå har kunnat utveckla 

undervisningen utifrån området- Tydlighet i mål, innehåll, och struktur. Vi har också kunnat 

främja en ökad rättssäkerhet och likvärdighet kring bedömning och betygsättning genom att 

genomgå webbkursen Bedömning och betygsättning. Utöver det har vi också haft möjlighet 

att utveckla en ny mötesstruktur för elevuppföljning (ärendegång EHT och 

mentorsuppdraget) för att ge det pedagogiska perspektivet en mer framträdande roll. Med 

det sagt vill jag också skicka en stor eloge till personalen och våra elevers insatser i denna 

rådande situation. Tillsammans är vi starka.  

 

Så utifrån det vill jag avslutningsvis säga att jag återigen verkligen ser fram emot att få leda 

LBS Kreativa gymnasiet i Nyköping till en ökad måluppfyllelse, 100 % i mål och då 

förhoppningsvis inte på distans.  

 

Önskar er alla en trevlig läsning.  

 

Therese Sjöberg, rektor på LBS Kreativa gymnasiet i Nyköping.  
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2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Kreativa gymnasiet Nyköping är Ljud & Bildskolan AB. Vi har bedrivit 

utbildning sedan 1993 och gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti 2007 är vi 

en del av AcadeMedia. 

 

LBS Kreativa gymnasiet är, tillsammans med 17 andra skolor, en del av LBS, som huvudsakligen 

bedriver gymnasieutbildningar inom följande program: 

● Estetiska programmet – Estetik och media, Bild och formgivning samt Musik 

● Teknikprogrammet – Samhällsbyggande och miljö, Design och produktutveckling samt 

Informations- och medieteknik 

På LBS Mediegymnasiet bedrivs även utbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet med 

inriktningarna beteendevetenskap och medier samt information och kommunikation. Några 

skolor tar även emot elever på Introduktionsprogrammet. 

LBS hade läsåret 2020/2021 18 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Örebro i norr. 

Under läsåret 2020/2021 var det över 4000 elever som studerade på våra skolor.  

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 LBS Malmö 2020/2021 

 

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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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.  

Om LBS Kreativa gymnasiet i Nyköping 

Elever 

● Antal elever fördelat per program och årskurs 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Teknikprogrammet Spelutveckling 9 15 8 

Estetiska programmet Foto och film 8 7 5 

Estetiska programmet  Musikproduktion 10 10 5 

Estetiska programmet E-sport 9 15 9 

Estetiska programmet Spelgrafik 6 12 21 

Estetiska programmet Grafisk design 16 6 - 

 

● Socioekonomisk bakgrund (enhetsnivå) 

 

Läsår Andel (%) 
flickor 

Andel (%) pojkar Andel (%) utländsk 
bakgrund 

Andel (%) högutbildade 
föräldrar 

2020/2021 31 % 69 % 9 % 31 % 

             * Statistik från den 15 oktober 2020, hämtat från Skolverket 21-08-16 

 

Personal 

På skolan arbetar 14 undervisande pedagoger, varav 7 är behöriga i följande ämnen:  

- Fotografisk bild 1, 2 och 3, Estetisk kommunikation, Bildteori, Konstarter och samhälle, 

Grafisk kommunikation, Grafisk illustration och Grafisk illustration i vektorgrafik. 

- Musikproduktion 1 och 2, Ljudproduktion 1 och 2, Digitalt skapande, Ensemble och körsång, 

Gehörs och musiklära samt Arrangering och komposition. 

- Medieproduktion 1 och 2, Film- och TV-produktion 1 och 2, Medier och samhälle, 

Kommunikation 1 och 2, Grafisk kommunikation och Grafisk kommunikation i vektorgrafik. 

- Matematik 1b, 2b och 3b samt Matematik 1c, 2c, 3c och Matematik 4. 

- Svenska 1, 2 och 3.  

- Engelska 5, 6 och 7 och Samhällskunskap.  

- Naturkunskap, Entreprenörskap, Träningslära 1 och 2 samt Japanska.  

 

Övriga undervisande pedagoger har en gedigen utbildning och erfarenhet inom sitt 

ämnesområde. Skolan har också tillgång till en elevhälsa bestående av följande 
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kompetenser: En specialpedagog på 50 %, en kurator på 20 %, en skolsköterska på 30 % och 

en studie- och yrkesvägledare på 20 %. Utöver det har skolan centralt inom koncernen även 

tillgång till skolläkare och skolpsykolog vid behov.  

 

Lokaler  

Skolan är belägen på två våningsplan. Lokalerna innefattar 11 undervisningssalar samt studio 

för Foto- och film, Musikproduktion och E-sport. De allmänna undervisningssalarna är ljusa 

och rymmer cirka 25–30 elever. Av 11 salar har 7 fasadfönster. Resterande rum har glasade 

väggar vilket medför stort ljusinsläpp. Utöver undervisningssalar rymmer lokalerna 

uppehållsytor för eleverna såsom elevcafé, matsal, skolbibliotek, personalrum, arbetsrum för 

skolledning, lärararbetsrum, mottagningsrum för skolsköterska och kurator, ett förrådsrum, 

en reception samt ett kopierings- och materialrum.  

 

Klassrummen är ljusa. Korridorerna pryds av inramade elevarbeten. Belysningen är 

tillfredsställande i samtliga utrymmen i lokalen. Markiser har installerats på byggnadens 

solsida. Idrottslokal hyrs i Gumshallens lokaler. Gumshallen ligger på promenadavstånd från 

skolan. Skolans totala yta beräknas vara ca 800 kvm. Till läsåret 21/22 flyttar LBS Kreativa 

gymnasiet i Nyköping till nya lokaler där då de nya lokalerna är mer anpassade efter våra 

inriktningar samt även större till ytan.  

 

Organisation och arbetsformer   

Organisationen består av en ledningsgrupp, en förstelärare, ett skyddsombud, ett arbetslag, 

en elevhälsa och en administratör. Det som karaktäriserar skolans organisation är att vi är en 

liten ledningsgrupp bestående av rektor och biträdande rektor/specialpedagog. Det medför 

att ledningsgruppen har möjlighet att arbeta nära arbetslaget och att samverkan 

underlättas. Vidare består skolans organisation av en arbets- och utvecklingsorganisation. 

Arbetsorganisationen inbegriper skolans organisatoriska strukturer och det i sin tur möjliggör 

elevaktiva arbetssätt, samarbeten mellan lärare, arbetslagsträffar, kompetensutvecklingstid, 

tydlig tjänsteplanering, resultatuppföljning, kvalitetssäkring och ansvarsfördelning. 

Arbetsorganisationen på skolan handlar således om att ledningsgruppen underlättar det 

organisatoriska strukturerna och underlättar det pedagogiska vardagsarbetet.  

 

Skolans huvudpoäng är att skapa ramverk inom vilken vi försöker i möjligaste mån att minska 

risken för att problem ska uppstå och även underlätta hanteringen av störningar i det 

pedagogiska arbetet. Sett till utveckling och förbättring på skolan så står 

utvecklingsorganisationen för den delen. Skolan kännetecknas bland annat av långsiktighet 

och av en utvecklingskultur som främjar gemensamt systematiskt lärande och 

förändringsarbete. Det innebär att skolan ständigt strävar efter att utveckla den pedagogiska 

verksamheten.  

 

Vidare använder sig skolan av i vår utvecklingsorganisation för något som vi kallar för 

minikonferenser. Minikonferenser är ett forum, som leds av skolans specialpedagog, där vi 

diskuterar olika utmaningar som vi har och vad vi praktiskt kan göra för att åtgärda dem. 

https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
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Vare sig det handlar om utmaningar i klassrummet, korridorer eller annat så diskuterar vi det 

under våra minikonferenser.  Undervisande pedagoger uppmärksammar även vid dessa 

konferenser elevers- samt gruppers behov. Utöver det bygger vi också vid dessa konferenser 

en gemensam bas för hur vi arbetar med alla våra elever på skolan. Detta kan bland annat 

bestå av att hitta anpassningar på gruppnivå och därigenom minska behovet av extra 

anpassningar på individnivå. För det vi vet kan vara avgörande för om en elev kan nå målen 

är också till stor hjälp för alla våra elever.  

 

För att utveckla undervisningen och hantera utvecklingsorganisationen ytterligare arbetar 

skolans förstelärare med det ämnesöverskridande arbetet. Utöver det får eleverna även 

själva möjlighet att föreslå ämnesövergripande arbetssätt i respektive arbetsområde. 

Eleverna ges möjlighet att i början av varje kurs, samt i många fall under kursens gång, delta i 

beslutandet om arbetssätt och examinationsformer, vilket resulterar i att eleverna arbetar 

såväl individuellt som i grupp. Lärarna försöker också att variera föreläsningsform med 

arbetsformer som går ut på eget arbete och eleverna får på så sätt balans mellan teori och 

praktik – man går tillsammans igenom det teoretiska, varefter instudering sker individuellt 

och/eller i grupp. Utöver det arbetar vi på skolan med att varje lärare ska erbjuda olika 

examinationsformer för att möta varje elevs olika behov, och under mentorstiden som 

erbjuds en gång/vecka (30 min/vecka) erbjuder även mentorerna enskilda elever vid behov 

pedagogiska möten som består bland annat av extra resurstid för just den eller dem 

eleverna.  

 

Vidare erbjuder skolan ett Lärcenter som innefattar två stycken studiecoacher. I Lärcentret 

arbetar studiecoacherna, som leds av skolans specialpedagog, förebyggande samt 

åtgärdande med elevinsatser utifrån de behov som specialpedagogens kartläggningar visar. 

Viktigt att nämna är att skolans specialpedagog och studiecoacherna har ett nära samarbete 

där de bland annat har möten en gång/vecka. Vid dessa möten följer sedan 

specialpedagogen upp eleverna och handleder även studiecoacherna. Utöver det ansvarar 

också lärcentret för planering och utförande av både tentadagar och lovskola. 

 

Sett till vad som karaktäriserar skolans arbetsformer så är det att vi som skola i största 

möjligaste mån erbjuder varierad undervisning. Detta för att beakta elevers olika sätt att lära 

samt för att skapa en lustfylld undervisning för våra elever. Det innebär rent konkret att vi 

undviker en alltför enformig undervisning utan vi försöker att använda oss av, som tidigare 

nämnts, en varierad undervisning som både handlar om att variera arbetssätt, arbetsformer 

och innehåll, samt att vi också anpassar undervisningen efter helklassundervisning, 

grupparbete, pararbete och/eller enskilt arbete samt även i olika miljöer. Vidare är det också 

viktigt att tillägga att dessa arbetsformer även kan variera från lektion till lektion. När det 

sedan kommer till arbetssätt, som handlar om hur innehållet i undervisningen behandlas, så 

genomför vi även föreläsningar, diskussioner, laborativt arbete samt också undersökande 

arbetssätt. Men här vill vi dock nämna att det inte finns någon tydlig avgränsning mellan 

arbetsformer och arbetssätt utan de överlappar och sammanfaller med varandra. För till 

exempel vid instruktioner, arbetssätt och utformning av uppgifter i undervisningen kan det 

skifta kring hur de används.   

https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
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3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom LBS vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 

kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi har en 

gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i 

verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma 

framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

 

Vår kvalitetsdefinition: 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 

(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

 
 

 

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på 

vilket sätt huvudmannen och skolledningen 

organiserar och skapar förutsättningar för 

utbildningens och undervisningens 

genomförande, dels om andra förutsättningar 

i form av t.ex. sammansättning av personal 

och elever. 

 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt 

och kvaliteten i det vi gör.  

 

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i 

vilken utsträckning vi når de nationella målen. 

 

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus 

Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut. 

 

Proaktiv uppföljning 

Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och 

medarbetare i förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat 

och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  

 

Kollegial samverkan 

Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till 

att verksamheten utvecklas Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär 

av varandra. 

 

Aktiv resursfördelning 

Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

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. 

 

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 maj) där eleverna får möjlighet att ge sin bild 

av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam 

Elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av utbildningen. I 

november och i april görs dessutom betygsprognoser i syfte att proaktivt fånga upp de 

elever som riskerar att inte nå målen.  

 

Varje månad har skolchefen en månadsuppföljning med varje enskild rektor. Under 

månadsuppföljningen följer skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet 

som sker på skolan. 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

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.  

 

Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 

huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 

kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller även ett metodstöd för 

analysarbetet. 

 

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 (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl 

avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i denna 

kvalitetsrapport.  

 

Efter skolavslutning i juni sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, 

och en arbetsplan tas fram för hur skolan ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa 

läsår. 
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I början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 

kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare 

mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 

 

Sett till hur skolan lokalt följer upp LoV- likabehandlings- och värdegrundsarbetet, UU- 

undervisningsutvärderingarna samt betygs- och examensprognoserna så följs de upp utifrån 

strukturerade former löpande under läsårets gång. LoV-gruppen har exempelvis en stående 

mötestid en gång/månad. Dock är det värt att nämna att all personal på skolan har ett 

ansvar för att det sker ett kontinuerligt likabehandlings- och värdegrundsarbete men det är 

som sagt främst LoV-gruppen som är drivande i detta arbete. Gällande vilka som ingår i LoV-

gruppen på skolan så är det två pedagoger, skolans kurator och elevrepresentanter från de 

olika klasserna. LoV-gruppen träffas sedan, som tidigare nämnts, kontinuerligt under läsårets 

gång och deltar vid behov i specifika frågor som rör LoV-arbetet på skolan. Vidare får också 

samtliga elever på skolan ta del av och analysera LoV-enkätens resultat samt komma med 

förslag på förbättringar, och därmed har även eleverna en aktiv roll vid kartläggning av 

rådande klimat på skolan och får även komma med förslag på förebyggande och främjande 

åtgärder.  

 

Gällande UU - undervisningsutvärderingarna på skolan så följs de upp på två sätt. Det ena är 

att skolledningen bestående av rektor och biträdande rektor/specialpedagog analyserar 

resultaten. Skolledningen ser då över styrkor och utvecklingsområden på skolnivå. Den 

andra analysdelen sker i dialog mellan skolledning och enskild medarbetare i syfte att hitta 

styrkor och utvecklingsområden för den enskilde pedagogen. Detta sker då genom att 

undervisande pedagog får till uppgift att upprätta en utvecklingsplan bestående av tre 

styrkor och ett utvecklingsområde. Skolledningen följer sedan upp detta genom samtal och 

auskultation i klassrummet. Dessa samtal sker sedan två gånger/läsår (i samband med 

resultaten av UU - undervisningsutvärderingarna). Sett till elevernas delaktighet så går 

undervisande lärare igenom i stora drag enkäten för den elevgrupp som man undervisar. 

Detta för att synliggöra att man som undervisande pedagog tar till sig elevernas synpunkter 

och visar att man som pedagog har för avsikt att utveckla sig i sin undervisning och 

framförallt yrkesroll då skolan bedriver en kvalitativ utbildning.  

 

Betygs- och examensprognoserna följs upp i samband med resultatet av prognoserna. Ett 

första steg blir att skolan analyserar resultaten och därifrån beslutar skolledningen, 

bestående av rektor och biträdande rektor/specialpedagog, vilka extraordinära insatser som 

skolan eventuellt behöver lägga in för att nå en högre måluppfyllelse för varje enskild elev, 

för ett specifikt ämne och/eller för en hel kursgrupp.  

 

Utöver ovanstående lägger skolan även stor vikt på elev- och medarbetarenkäten. Detta då 

enkäterna ger oss som skola elevernas samt även personalens perspektiv på utbildningen. 

Enkäterna är också viktiga i vårt arbete med att följa upp och utveckla kvaliteten i 

verksamheten. Värt att nämna är också att vi som skola har valt att diskutera resultaten 

tillsammans så att vi kan förstå vad siffrorna verkligen säger, vad vi som skola behöver göra 

för att rätta till sådant som inte fungerar och även se över hur vi som skola kan utvecklas och 
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åstadkomma bättre resultat. Att ledningen gör denna analys tillsammans med arbetslaget 

handlar då främst om att vi behöver lägga pusslet, se mönster och dra slutsatser 

tillsammans. Detta för att vi sedan ska fatta beslut om åtgärder, genomföra dem och även 

här tillsammans se till så att de leder till bättre resultat på skolan.  
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4. Läsåret 2020/2021  

Fokusområden/utvecklingsområden 

 

Bedömning och betygsättning  

Undervisande lärare på skolan har under året genomgått webbkursen; Bedömning och 

betygsättning. Kursen är speciellt framtagen av Karlstads universitet på uppdrag av 

AcadeMedia och utbildningen har utgjort ett stöd för skolans arbete med att främja en ökad 

rättssäkerhet och likvärdighet kring den bedömning och betygssättning som sker. Syftet, 

utifrån innehållet i utbildningen, ledde till att undervisande lärare på skolan förkovrade sig 

ytterligare inom följande områden:  

 

● hur ämnesplanen används som underlag för planering av undervisning och vid 

betygssättningen 

● att använda ett professionellt språk kring bedömning och betyg 

● att relatera betygssättning till styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet 

● hur bedömningar kan användas för att både utveckla undervisningen, stödja elevers 

lärande samt bidra till ett allsidigt underlag för betygssättning 

● att värdera bedömningars validitet och reliabilitet 

● hur bedömningar sammanvägs till betyg 

Upplägget för webbkursen såg ut enligt följande. Utbildningen hade tre riktade spår, ett för 

lärare på yrkesprogram, ett för lärare på högskoleförberedande program samt ett för 

skolledare. Skolan genomförde spåret för lärare på högskoleförberedande program. 

Utbildningen inleddes sedan med en introduktion kring styrdokument, bedömningsbegrepp 

och betyg. Därefter följde lärarspåren kursens fyra delar kapitlen i Skolverkets allmänna råd 

om betyg och betygssättning från 2018: 

● Kapitel 1: Inför betygssättning 

● Kapitel 2: Informera om betyg och betygssättning 

● Kapitel 3: Betygssättning 

● Kapitel 4: Följa upp betyg och betygssättning 

Kursen Bedömning och betygsättning byggde på Skolverkets allmänna råd om betyg och 

betygssättning från 2018 och genom samtal samt reflektioner fördjupades även materialet i 

filmerna, poddarna och reflektionsuppgifterna. 

Pedagogiskt forum kring elevers olika behov 

Undervisande lärare har även under året arbetat med pedagogiskt forum kring elevers olika 
behov. Detta arbete, som då leds av skolans specialpedagog, har som utgångspunkt boken 
Autism och ADHD i gymnasiet- tydliggörande pedagogik.   
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Andra insatser 

Utöver ovanstående fokusområden/utvecklingsområden har vi som skolledning även valt att 

tydliggöra gemensamma mål och riktlinjer för all personal på skolan. Detta för att vi som 

skolledning har sett ett behov av ett förtydligande kring skolans rutiner samt även att skapa en 

gemensam kunskapsbas på skolan. Utförandet för detta arbete har bestått av veckovisa 

sittningar tillsammans med all personal på skolan där vi då som skolledning har presenterat 

och även diskuterat vad som ingår i uppdraget, varför man är här, för vems skull man är samt 

vad man är ålagd att göra i sitt uppdrag.  

 

Som utgångspunkt för dessa möten utgick vi sedan som skolledning ifrån vad som står i 

Skollagen (2010:800), Läroplanen (examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011) samt från Skolverkets allmänna råd. Och sett till denna insats kan vi 

redan nu som skola konstatera att det har lett till en ökad kunskap för skolans uppdrag. Detta 

på grund av att arbetet har givit all personal på skolan en helhetsbild över sitt uppdrag och det 

i sin tur har lett till att elevernas utbildning har kvalitetssäkras då all personal på skolan har 

efter ett flertal konferenser nu en bredare förståelse för hur man exempelvis ska agera om en 

elev inte riskerar att nå målen, vad tillgänglig undervisning innebär, vad en extra anpassning är 

och vad särskilt stöd är, vad som är en trygg lärmiljö samt också att värdegrundsarbetet på 

skolan inte kan skiljas ut som en särskild fråga utan praktiseras av alla i det arbete som 

genomförs på skolan såsom i klassrum, korridorer, vid lunchen osv. Värt att nämna är att detta 

arbete kommer skolledningen tillsammans med personalen på skolan att arbeta vidare med 

under kommande läsår.  
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5. Resultatredovisning  

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de 

mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. 

Kunskaper 

Andel med examen 

 

 
 

Andelen elever med examen läsåret 20/21 är 83% totalt, vilket är en ökning från föregående 

år med 7 procentenheter. Sett till andel elever med examen på det Estetiska programmet 

var det föregående år 73% och i år är den siffran på 79%. På Teknikprogrammet fick 100% av 

eleverna examen och i jämförelse med föregående år har det ökat från 82% till 100% detta 

läsår. Sett till flickor med andelen med examen fick 83% av flickorna en examen och i 

jämförelse med föregående år är det en ökning då siffran förra läsåret låg på 67%. Även 

andelen killar som når examen har ökat från föregående år. Detta läsår fick 83% av killarna 

en examen och föregående år fick 81% av killarna en examen. Dock är det en bit kvar till 

rikssnittet sett till andelen elever, pojkar som flickor, med examen.  

 

GBP avgångsbetyg 
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Sett till den genomsnittliga betygspoängen beräknad på de kurser som ingår i den ordinarie 

studieplanen för ett fullständigt program visar staplarna för samtliga avgångselever att det 

har skett en marginell förbättring från föregående år totalt, nämligen en ökning från 13,2 

föregående läsår till 13,3 läsåret 20/21. Sett till det Estetiska programmet har det även där 

skett en marginell ökning från 13,4 till 13,6. På Teknikprogrammet har det skett en 

minskning detta läsår från 12,8 till 12,2. Sett till flickor har det skett en ökning från 

föregående år från 14,6 till 14,8. Även andelen pojkar har ökat i jämförelse med föregående 

år från 12,4 till 12,7. Dock även här är det marginellt. Sett till rikssnittet har vi en bit kvar för 

att nå dit.  

 

Betygsfördelning samtliga elever  

 
 

Sett till läsåret 20/21 visar betygsfördelning per program att 6% av eleverna fick betyget F, 

37% av eleverna fick betyget E, 14% av eleverna fick betyget D, 15% av eleverna fick betyget 

C, 10% av eleverna fick betyget B och 17% av eleverna fick betyget A. I jämförelse med 

läsåret 19/20 fick 18% av eleverna betyget F, 27% av eleverna betyget E, 12% av eleverna 

betyget D, 19% av eleverna betyget C, 10% av eleverna fick betyget B och 15% av eleverna 

fick betyget A. Sett till det Estetiska programmet fick 6% av eleverna betyget F, 36% av 

eleverna fick betyget E, 14% av eleverna fick betyget D, 15% av eleverna fick betyget C, 10% 

av eleverna fick betyget B och 19% av eleverna fick betyget A. På Teknikprogrammet fick 8% 

av eleverna betyget F, 40% av eleverna fick betyget E, 15% av eleverna fick betyget D, 18% av 

eleverna fick betyget C, 9% av eleverna fick betyget B och 10% av eleverna fick betyget A. 

Staplarna visar också, i jämförelse med läsåret 19/20, att andelen F i betyg har minskat ett 

par procentenheter.  

 

 
 

Sett till betygsfördelning pojkar/flickor visar staplarna för läsåret 20/21 att 3% av flickorna 

fick betyget F, 22% av flickorna fick betyget E, 1 % av flickorna fick betyget D, 17% av 

flickorna fick betyget C, 14% av flickorna fick betyget B och 29% av flickorna fick betyget A. 

Om vi ser till pojkarna, även dem för läsåret 20/21, att 8% av pojkarna fick betyget F, 44% av 

pojkarna fick betyget E, 14% av pojkarna fick betyget D, 15% av pojkarna fick betyget C, 8% 

av pojkarna fick betyget B och 12% av pojkarna betyget A.  
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Sett till andel minst godkända betyg i engelska, matematik, svenska samt gymnasiearbete 

visar staplarna följande: 

 

I gymnasiearbetet fick 2% av eleverna betyget F. Det är en minskning från läsåret innan med 

två procentenheter. I ämnet engelska visar även där staplarna att andelen F i betyg har 

minskat ett par procentenheter i engelska 5, 6 samt även i engelska 7. Exempelvis fick ingen 

elev betyget F i engelska 5 detta läsår.  

 

I ämnet matematik visar staplarna detta läsår att ingen elev når betyget F i matematik 1b. I 

kursen matematik 1c fick 9 % av eleverna betyget F. I kursen matematik 2b fick 37 % av 

eleverna betyget F. Föregående år låg denna siffra i samma kurs på 71 %. I kursen 2c fick 16 

% av eleverna betyget F. Även denna kurs har minskat antal F från föregående år. I kursen 

matematik 3c är det oförändrat i jämförelse med föregående år. Antal elever som fick 

betyget F ligger fortsatt på 57%. I kursen matematik 4 har andelen F ökat från föregående år. 

Läsåret 20/21 fick 50% av eleverna betyget F och läsåret innan var det 33% av eleverna som 

fick betyget F. I kursen matematik 5 fick ingen elev betyget F.  

 

I ämnet svenska 1 visar staplarna att det har skett en minskning från föregående år. I år fick 

14% betyget F medan 36 av eleverna fick betyget F i jämförelse med föregående år. Sett till 

kursen svenska 2 visar staplarna att även där har det skett en minskning av andelen F i betyg, 

nämligen från 19% till 15%. I kursen svenska 3 kan vi se att det istället har skett en ökning av 

andelen F i betyg från 4% till 7% i jämförelse med föregående år.  

 

Undervisning  

 
 

Sett till frågan: “Jag är nöjd med undervisningen på min skola” har 76% av eleverna angett 

svarsalternativ 7–10. Eleverna anger en skala på 1–10 hur väl ett påstående stämmer 
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överens med deras upplevelse. I jämförelse med föregående läsår är det en ökning på ett par 

procentenheter, nämligen från 71% till 76%.  

 

 
 

Sett till pojkar respektive flickor som angett svarsalternativ 7–10 på frågan “Jag är nöjd med 

undervisningen på min skola”, har andelen nöjda flickor med undervisningen på skolan gått 

från 69 % (tidigare läsår) till 70 %. Även andelen nöjda pojkar med undervisningen på skolan 

har gått från 70 % (tidigare läsår) till 78 %.   

 

Demokrati – och värdegrundsarbete  

 
Andelen elever på skolan som upplever att de behandlar varandra på ett bra sätt är 92%. Det 

är en ökning från föregående år från 83%. Andelen elever på skolan som upplever att de 

INTE behandlar varandra på ett bra sätt har sjunkit från 17% till 8%.  

 

 
 

Sett till de olika inriktningarna som skolan erbjuder så har andelen elever som läser 

inriktningen Spelutveckling angett att de upplever att elever behandlar varandra på ett bra 

sätt ökat från föregående år, från 94% till 97%. Resultatet bland elever på Spelutveckling har 

även sjunkit på frågan om de upplever att de INTE behandlar varandra på ett bra sätt, från 

6% till 3%. Resultatet bland elever som läser inriktningen Kreativ kommunikation har ökat 

från föregående år gällande frågan om elever behandlar varandra på ett bra sätt, från 67% 
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till 75%. Även andelen elever på Kreativ kommunikation som upplever att de INTE behandlar 

varandra på ett bra sätt har sjunkit från 33% till 25%. 

 

Elever som läser inriktningen Spelgrafik anger att de upplever att elever behandlar varandra 

på ett bra sätt har ökat från föregående år från 87% till 93%. Även andelen elever på 

Spelgrafik som upplever att de INTE behandlar varandra på ett bra sätt har sjunkit från 13% 

till 7%. Inriktningen E-sport som upplever att de behandlar varandra på ett bra sätt har ökat 

från föregående år från 76% till 91%. Även andelen elever på E-sport som upplever att de 

INTE behandlar varandra på ett bra sätt har sjunkit från 24% till 9%. Inriktningen Grafisk 

design som upplever att de behandlar varandra på ett bra sätt har minskat från föregående 

år från 100% till 89%. Vidare har andelen elever på Grafisk design som upplever att de INTE 

behandlar varandra på ett bra sätt ökat från 0% till 11%. Inriktningen Musikproduktion som 

upplever att de behandlar varandra på ett bra sätt har ökat från föregående år från 67% till 

89%. Även andelen elever på Musikproduktion som upplever att de INTE behandlar varandra 

på ett bra sätt har sjunkit från 33% till 11%. 

 

 
 

Andelen killar på skolan som upplever att de behandlar varandra på ett bra sätt är 92%. Det är 

en ökning från föregående år från 88%. Andelen tjejer på skolan som upplever att de 

behandlar varandra på ett bra sätt är 91%. Det är en ökning från föregående år från 77%. 

Andelen elever som inte vill ange kön på skolan som upplever att de behandlar varandra på 

ett bra sätt är 94%. Det är en ökning från föregående år från 67%. 

 

 

 
 

Andelen elever som känner sig trygga på skolan är 98%. Det är en ökning från föregående år 

från 96%. Andelen elever på skolan som upplever att de INTE behandlar varandra på ett bra 

sätt har sjunkit från 4% till 2%.  
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Sett till de olika inriktningarna som skolan erbjuder har andelen elever på inriktningen 

Spelutveckling som känner sig trygga har ökat från föregående år från 97% till 100%. Även 

andelen elever på Spelutveckling som upplever att de INTE känner sig trygga på skolan har 

sjunkit från 3% till 0%. Inriktningarna Kreativ kommunikation och E-sport som känner sig 

trygga är oförändrad. Det är fortsatt 100% av eleverna på inriktningen Kreativ 

kommunikation och E-sport som känner sig trygga på skolan. Även inriktningen Spelgrafik 

som känner sig trygga på skolan är oförändrad i jämförelse med föregående år. Det är 

fortsatt 96% som känner sig trygga på skolan och det är fortsatt 4% som INTE känner sig 

trygga på skolan. Inriktningen Grafisk design som känner sig trygga har minskat från 

föregående år från 100% till 95%. Vidare har andelen elever på Grafisk design som INTE 

känner sig trygga har ökat från 0% till 5%. Inriktningen Musikproduktion som känner sig 

trygga har ökat från föregående år från 89% till 94%. Även andelen elever på Musik-

produktion som INTE känner sig trygga har sjunkit från 11% till 6%. 

 

 
Andelen killar och tjejer på skolan som känner sig trygga är 97% och andelen killar på skolan 

som INTE känner sig trygga är 3%. Denna siffra är oförändrad i jämförelse med föregående 

år. Andelen elever som inte vill ange kön som känner sig trygga på skolan är 100%. Det är en 

ökning från föregående år från 89%. Även andelen elever som inte vill ange kön som INTE 

känner sig trygga på skolan har sjunkit från 11% till 0%.  
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6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

Undervisning 

Sett till hur skolans organisation och arbetssätt motsvarar författningarnas krav och 

elevernas behov, och därmed ligger till grund för elevernas måluppfyllelse kan vi som skola 

konstatera att det är organisationen utifrån vår tydliga uppdelning av arbets- och 

utvecklingsorganisation samt att vi i merparten av ämnena erbjuder varierad undervisning 

som är det som främst ligger till grund för skolans resultat. För om vi exempelvis ser till hur 

vi som skolledning har organiserat undervisningen så finns det idag en tydlig rutin kring 

ärendegång för elever som riskerar att inte nå målen. Det i sin tur har lett till att vi som skola 

kan redan i ett tidigt skede lägga in adekvata och proaktiva stödinsatser för att våra elever 

ska nå målen och/eller framförallt en fullständig gymnasieexamen efter tre års studier hos 

oss. Exempel på stödinsatser kan vara stöd av specialpedagog, studiecoach, lovskola etc. 

Utöver det har skolledningen på skolan även organiserat ett arbete med att utveckla 

undervisningen. I detta arbete, som då leds av skolans specialpedagog, innefattar det ett 

arbete i att utveckla undervisningen utifrån området- Tydlighet i mål, innehåll och struktur. 

Detta för att öka examensgraden (100 % i mål). 

 

För att utveckla undervisningen ytterligare arbetar vi med strukturerad kompetensutveckling 

på skolan och, som tidigare nämnts leds detta arbete av skolans specialpedagog. Denna 

kompetensutveckling innebär bland annat att undervisande pedagoger får handledning i sin 

undervisning där utgångspunkten i handledningen är från boken Autism och ADHD i 

gymnasiet- tydliggörande pedagogik. Att valet föll på just denna bok är för att dess styrka är 

den konkreta utformningen som förmedlar hur en lärmiljö kan anpassas för att göra 

skolvardagen begriplig och motivationsskapande för våra elever samt bidra till att ta tillvara 

energi och åstadkomma harmoni för den enskilde. Så med stöd av forskning kan skolans 

specialpedagog förklara elevers ojämna förmågor och svårigheter, och hur de kan upptäckas 

med stöd av denna bok och det i sin tur leder till kompetensutveckling. Detta då genom att 

skolans undervisande pedagoger får stöd utifrån samtal i hur de kan anpassa undervisningen 

så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar och meningsfull för alla våra elever. Dessa 

handledningstillfällen sker en gång/vecka under utvecklingskonferenser på onsdagar mellan 

kl. 15-16. 

 

Sett till skolans arbetsplan som bland annat innefattar att utveckla undervisningen utifrån 

området- Tydlighet i mål, innehåll och struktur och utifrån det öka examensgraden (100 % i 

mål), samt att utveckla en ny mötesstruktur för elevuppföljning (ärendegång EHT) för att ge 

det pedagogiska perspektivet en mer framträdande roll kan vi som skola konstatera att detta 

arbetssätt har givit goda resultat på elevernas måluppfyllelse.  

 

Bedömning och betygssättning  

Sett till hur vi arbetar med rättssäker och allsidig bedömning på skolan för att kvalitetssäkra 

vår bedömning har vi först och främst arbetat med webbkursen Bedömning och 

betygsättning. Det i sin tur har lett till att undervisande pedagoger på skolan har fått 
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ytterligare stöd i arbetet med att främja en ökad rättssäkerhet och likvärdighet kring den 

bedömning och betygssättning som sker.  

Distansundervisningens organisering 

Ett faktum är att vi vet hur viktig skolan är för våra elever och vi har varit glada för varje dag 

som skolan har fått fortsatt vara öppen, och vi som skola har utifrån det gjort precis som 

övriga skolor runtom i Sverige, anpassat oss efter rådande situation och vi har arbetat för att 

undvika att smittan sprids vidare med allt vad det har inneburit.  

 

Sett till distansundervisningens organisering som helhet så har det inneburit på vår skola att 

våra elever i de olika årskurserna har fått alternera undervisning på plats och på distans. 

Våra elever har i årskurs 1 och 2 i första hand fått alternera medan vi i största möjligaste 

mån har försökt att erbjuda närundervisning för alla våra elever i årskurs 3. Sett till de elever 

som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd så vet vi som skola att elever påverkas i 

olika grad av att bedriva sina studier i hemmet. Vi anser också att vi som skola har god 

kunskap om vad som kan vara problematiskt med fjärrstudier så utifrån det kontaktade 

mentorerna på skolan våra elever och dess vårdnadshavare (ej vårdnadshavare vars elever 

är över 18 år om inte samtycke fanns) för att föreslå ett upplägg som vi bedömde gav bäst 

förutsättningar att klara av studierna. Det handlade till exempel om att en del elever var på 

skolan som vanligt och därmed inte hade någon del av undervisningen på distans.  

Utvärdering och analys 

Sett till föregående års arbetsplan där våra mål var: 

 

- Att utveckla undervisningen utifrån området- Tydlighet i mål, innehåll och struktur 

- Att öka examensgraden 

- Att främja en ökad rättssäkerhet och likvärdighet kring bedömning och 

betygsättning 

- Att utveckla en ny mötesstruktur för elevuppföljning (ärendegång EHT och 

mentorsuppdraget) för att ge det pedagogiska perspektivet en mer framträdande roll 
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kan vi som skola konstatera, sett till våra kunskapsresultat, att pandemin i sig har påverkat 

våra elever väldigt olika och vi tror inte att resultaten i det stora hela har påverkat just våra 

resultat till det negativa utan pandemins påverkan har sett olika ut för individ till individ. 

Detta då distansundervisningen för vissa av våra elever har lett till en ökad måluppfyllelse 

medan det har för andra elever påverkat dem negativt. Men som sagt, i det stora hela tror vi 

inte att pandemin har påverkat våra resultat till det negativa utan vi landade på en 

examensgrad på 83% och det är en ökning från föregående år som då var 76%. Även andelen 

elever med avgångsbetyg beräknad på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för 

ett fullständigt program har det även där skett en ökning från 13,2% till 13,3%. Detsamma 

gäller för betygsfördelning samtliga elever där nu endast 6% av eleverna får betyget F medan 

samma siffra föregående år var 13%. Så även här har det skett en positiv minskning i antal F i 

betyg. Varför resultaten ser ut som de gör beror på vårt arbete med att utveckla 

undervisningen. För sett till undervisningen kan vi som skola konstatera att vi har utvecklat 

undervisningen och att det in sin tur har ökat vår examensgrad från föregående år och 

framgången till dessa positiva resultat beror till stor del på skolans arbete med boken Autism 

och ADHD i gymnasiet- tydliggörande pedagogik. Detta arbete som letts av skolans 

specialpedagog har gått ut på handledande samtal i grupp där pedagogerna har handletts i 

sitt arbete och dess svårigheter samt utmaningar i klassrummet. Utöver det har även denna 

fortbildningssatsning givit skolans pedagoger verktyg i hur man som undervisande pedagog 

kan anpassa undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar och meningsfull 

för alla våra elever. 

 

Så inför nästkommande läsår kommer vi fortsättningsvis att arbeta vidare med detta då 

denna fortbildningssatsning har varit en stor del i våra goda resultat. Värt att nämna är också 

att boken Autism och ADHD i gymnasiet- tydliggörande pedagogik och dess innehåll även har 

givit våra undervisande pedagoger en förståelse över hur en lärmiljö ska anpassas för att 

göra skolvardagen mer begriplig och motivationsskapande för våra elever samt också bidra 

till att ta tillvara energi och åstadkomma harmoni för den enskilde eleven. Så utifrån det har 

vi som ledning beslutat att vi ska bibehålla denna typ av pedagogiskt forum då vår 

förhoppning är att det kommer att leda till ytterligare förbättringar på våra studieresultat.  

 

Utöver det har vi också sett utifrån ledningens spontana klassrumsobservationer att 

pedagogerna, till skillnad från tidigare, nu analyserar sin undervisning. Vidare kan vi som 

ledning också stärka oss i att detta arbetssätt har givit goda resultat då även elevenkäten 

(Nöjdhet med undervisningen) visar på det. För till skillnad från föregående år kan vi nu se 

att nöjdheten med undervisningen har ökat med några procentenheter. Idag har vi en 

procentsats på 75% och det innebär en ökning med 5% procent från föregående år. 

 

Om vi sedan fortsatt ser till kunskapsresultaten mellan pojkar och flickor kan vi som skola 

konstatera att andelen med examen för flickor har ökat från föregående år från 67% till 83%. 

Detsamma gäller för pojkar då det även där har skett en ökning för andelen med examen 

från 81% till 83%. Ser vi till avgångsbetygen har det även där skett en ökning för flickor från 

14,6 till 14,8 och för pojkar har det skett en ökning med andelen examen från 12,4 till 12,7. 

De betygsprognoserna som görs under året har vart till stor hjälp för vår verksamhet då vi i 
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genom att analysera prognoserna har kunnat besluta vilka proaktiva och extra insatser som 

har behövts läggas in för att vi ska nå en högre måluppfyllelse för varje enskild elev, på 

gruppnivå samt för specifika ämnen. Vidare har också vår mentorskoll varit till stor hjälp. 

Detta då vi löpande under året har haft möjlighet till färsk information om hur våra elever 

ligger till i de olika ämnena och det i sin tur har lett till snabbare insatser samt även till att 

fler pedagoger har haft möjlighet till att stötta elever som har halkat efter i sitt skolarbete.  

 

Om vi sedan ser till de olika ämnena så sticker fortsättningsvis ämnet matematik ut. Ämnet 

matematik stack även ut föregående år och det i sin tur innebär att vi fortsättningsvis har ett 

arbete kvar att göra här för att flera av våra elever ska nå en fullständig examen, och det 

arbete som vi redan har påbörjat är att ändra om arbetssättet för undervisande pedagog i 

ämnet matematik. Detta då ämnet matematik till stor del har haft formaliserat lärande som 

metod. Formaliserat lärande innefattar att läroboken och kunskapsmatrisen får en central 

roll för undervisande pedagog, och det vi har sett är att det i sin tur innebär att flexibiliteten 

för att tillmötesgå elevernas olika sätt och framförallt behov av att lära inte erbjuds genom 

en alltför enformig undervisning. Det är något som vi fortsättningsvis kommer att arbeta 

vidare med under kommande läsår. Detta arbete kommer främst att göras genom att 

skolans specialpedagog fortsättningsvis kommer att handleda undervisande pedagog i hur 

man kan undervisa för att tillmötesgå alla elevers olika behov. Utöver stöd av skolans 

specialpedagog har vi som skola även ansökt om huvudmannastöd i form av en förstelärare i 

ämnet matematik där då tanken är att denna förstelärare ska ge ett mer ämnesspecifikt stöd 

i hur man som undervisande pedagog kan arbeta med matematiken så att fler elever når 

målen samt hur man som undervisade pedagog även får in mer praktiska moment i 

undervisningen samt även lär sig att anpassa ett tempo så att alla elever hänger med.  

  

Vad gäller att främja en ökad rättssäkerhet och likvärdighet kring bedömning och 

betygsättning kan vi som ledning konstatera att webbkursen Bedömning och betygsättning 

har utgjort ett stöd för vårt arbete med att främja en ökad rättssäkerhet och likvärdighet 

kring den bedömning och betygssättning som sker på skolan. Och utifrån att denna 

webbkurs också var ett av skolans fokusområden detta läsår kan vi även konstatera att vi 

efter avslutad kurs har fått en ökad rättssäkerhet och likvärdighet kring bedömning och 

betygsättning men också en ökad förståelse kring betyg och bedömning i sin helhet. Detta då 

kursen har givit undervisande pedagoger ett stöd i processen inför, under och efter 

betygsättning och det i sin tur har lett till att elevernas utbildning har kvalitetssäkrats då 

varje undervisande pedagog nu efter genomförd kurs har en bredare förståelse för hur de 

ska tänka samt agera vid både bedömningar och vid betygsättning. Men utöver ovanstående 

har även kursen bidragit till ett gemensamt yrkesspråk på skolan. 

 

Webbkursen Bedömning och betygsättning har också kvalitetssäkrat bedömningen för de 

lärare som saknar legitimation. Detta då även dessa lärare deltog i kursen. Men utöver det så 

rättssäkrar vi på skolan den allsidiga bedömningen för de olegitimerade lärarna genom att 

de har en egen mentor som stöttar vid bedömning och betygssättning. Det innebär alltså 

inte att den legitimerade läraren deltar vid den olegitimerade lärarens undervisning, inte 

heller behöver den legitimerade läraren samla in eget bedömningsunderlag utan vi som 
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skola rättssäker att det finns dokumentation för medbedömande lärare att få ta del av vid 

betygsättning. Det innebär rent konkret att vid betygsättningen så delger den olegitimerade 

läraren i samtal med den legitimerade läraren vilka kunskaper eleverna har visat i olika 

bedömningssituationer. Detta ställer då så klart krav på den sammanfattade 

dokumentationen med det är för att vi som skola ska känna oss trygga med vår bedömning. 

Här har vi också som skolledning tydliggjort för den legitimerade läraren att den/de 

personerna inte går i god för sin kollegas arbete i sin helhet utan den legitimerade läraren 

intygar att betyget som ges kan motiveras utifrån den sammanfattade dokumentationen 

som finns samt utifrån de samtal som förts mellan den legitimerade och den olegitimerade 

läraren. I de ämnen där vi saknar behörighet på skolan så kliver rektor in och bedömer och 

då också utifrån samtal med den/de olegitimerade läraren/lärarna. Värt att nämna är också 

att skolledningen känner sig trygga med de lärare som saknar lärarlegitimation och det beror 

främst på att de har, som tidigare nämnts, genomgått kompetensutveckling i form av kursen 

Bedömning och betygsättning samt att de också får stöttning av sin mentor. Vidare kan vi 

också som skola konstatera utifrån undervisningsutvärderingen, UU, att vi är en god bit på 

väg till att främja en ökad rättssäkerhet och likvärdighet kring bedömning och betygsättning. 

För sett till bland annat frågan: Läraren har informerat mig om på vilka grunder 

bedömningar görs och betyg sätts i kursen, har procentenheterna ökat från 64%, föregående 

termin, till 77%, denna termin. Ett arbete som vi dock har kvar att göra är sambedömning 

inom och mellan våra LBS-skolor. Men som sagt, vi är redan en bit på väg där då 

undervisande pedagoger främst genom ämnesträffar stöttar varandra och kan vid behov 

även stötta varandra eller bolla frågor och funderingar kring betygssättning i de olika 

ämnena.   

 

Sett till att utveckla en ny mötesstruktur för elevuppföljning (ärendegång EHT och 

mentorsuppdraget) för att ge det pedagogiska perspektivet en mer framträdande roll så är 

även det uppfyllt. Se analys av elevhälsoarbetet nedan.  

 

Slutsatser och arbete framåt 

Utvecklingsområden kommande läsår:  

● Extra anpassningar och särskilt stöd: 

- att all personal planerar sin undervisning och kan bemöta alla elevers olika behov. 

● Tydliggöra lärarrollen:  

- att alla undervisande lärare blir medvetna om vad som ingår i uppdraget. 

● Tydliggöra rutiner: 

- att all personal på skolan känner till och följer skolans rutiner.  

 

Värna om/hålla fast vid för att öka kvaliteten i undervisningen:   

● Pedagogisk forum:  

- fortsatt fortbildning och handledning i arbetet med arbetet med att tydliggöra 

pedagogiken av skolans specialpedagog.  

● Att fånga upp elever tidigt och sätta in stödinsatser skyndsamt.  
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● Att elevhälsoteamet fortsatt är närvarande och lättillgängliga för våra elever i såväl 

som i samtal som i klassrummet.  

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Demokrati- och värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanens mål för Normer och 

värden samt Elevers ansvar och inflytande. Skolans mål är bland annat att varje elev kan göra 

medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra 

människors egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och 

kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor. Kommande 

läroplansskrivning om ”sexualitet, samtycke och relationer” ska i undervisande syfte ske 

återkommande och bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras 

förmåga att göra medvetna och självständiga val.  

 

Sett till hur vi organiserar demokrati- och värdegrundsarbetet på skolan så är det utifrån ett 

tydligt årshjul som innefattar bland annat månadsvisa avstämningar innehållande: läsårsstart, 

genomgång av LoV-arbetet på skolan, genomförande av LoV-enkät, analysarbetet utifrån 

resultaten av LoV-enkäten samt upprättande av planen mot kränkande behandling.    

 

 

 

Utvärdering och analys 

Om vi ser på resultaten för LoV-enkäten kan vi konstatera att i överlag har vi som skola fina 

resultat. På frågan: Upplever du att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt?, 

har det skett en ökning från 83% till 92%. På frågan Känner du dig trygg på din skola? har det 

även där skett en ökning från 96% till 98%. Så utifrån dessa resultat kan vi sammantaget 

konstatera att elevernas fortsatt anser det vara tryggt på vår skola. Det som vi som skola 

dock behöver utveckla är andelen elever som upplever att de behandlar varandra på ett bra 

sätt inom respektive inriktning. Detta då resultaten visar bland annat att inriktningen Grafisk 

design har sjunkit från 100% till 89%. Så utifrån det kommer vi att arbeta med 

värdegrundsfrågor under mentorstiden kommande läsår. Dock vill vi fortsättningsvis också, 

som tidigare nämnts, trycka på att all personal på skolan har ett ansvar för att det sker ett 

kontinuerligt likabehandlings- och värdegrundsarbete på skolan och i undervisningen. 

 

Vidare anser vi som skola att likabehandlings- och värdegrundsarbetet har varit 

framgångsrikt och detta arbete ligger till grund för våra fina resultat. Det som också ligger till 

grund för de fina resultaten beror även på LoV-gruppens framgångsrika arbete i att skapa 

trygghet och god kamratanda på skolan genom att bland annat spela kort och spel med 

eleverna under raster. En ytterligare framgångsfaktor till resultaten tror vi också beror på att 

eleverna har varit insatta i vad arbetet innebär och hur det bedrivs på skolan. Detta då vi 

redan vid läsårsstart påbörjar detta arbete tillsammans med våra elever. För som sagt, redan 

vid läsårsstart får eleverna möjlighet att lära känna varandra och skapa goda relationer med 

andra elever på skolan.  
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Slutsatser och arbete framåt  

Vi på skolan kommer fortsättningsvis att, som tidigare nämnts, arbeta för att all personal har 

ett ansvar för att det sker ett kontinuerligt likabehandlings- och värdegrundsarbete på 

skolan. Vi har också utökat mentorstiden, detta för att tillsammans med eleverna fördjupa 

oss i värdegrundsfrågor. Utöver det kommer vi fortsättningsvis att vara tillsammans med 

eleverna under raster och i matsalen. Vi kommer också fortsättningsvis att ordna 

strukturerade rastaktiviteter för våra elever.  

Elevhälsoarbetet 

Skolans elevhälsa består av rektor, biträdande rektor/specialpedagog, skolsköterska, kurator 

och studie- och yrkesvägledare. Vid behov finns även möjlighet till rådgivning av skolläkare 

och skolpsykolog. Sett till mötestider så träffas elevhälsoteamet, som leds av skolans 

biträdande rektor/specialpedagog 1,5 timme/vecka. Utredningar av särskilt stöd genomförs 

och vid behov upprättas åtgärdsprogram. Det är rektor som fattar beslut om upprättande av 

åtgärdsprogram och ansvarar för att se till att det finns en fungerande organisation kring 

arbetet med särskilt stöd för elever på skolan.  

 

Elevhälsoteamet träffas varje måndag klockan 10:00-11:30. Mötet protokollförs genom 

rubrikerna allmänt, nuvarande läget på skolan och pågående samt nya elevärenden. 

Rubriken allmänt innebär det allmänna läget på skolan, inplanerade aktiviteter, samt sådant 

som har uppmärksammats tidigare som fortfarande är aktuellt. Nuvarande läget behandlar 

sådant som elevhälsan har uppmärksammat eller fått till sig under föregående vecka och 

elevärenden som är pågående samt nyinkomna är sådana ärenden där elevhälsans 

professioner tar hjälp och stöd av varandra för att diskutera eventuella insatser.  

 

Vidare arbetar elevhälsan främjande och förebyggande bland annat genom att vara aktiva i 

allmänna utrymmen samt under lektioner tillsammans med elever och pedagoger. 

Elevhälsan kan genom detta arbetssätt snabbt uppmärksamma situationer där elevhälsan 

kan vara behjälpliga. Utöver det har också elevhälsan skapat mentorskoll som är en översikt 

över alla våra elever och dess kurser. I mentorskoll ska sedan lärarna färga kontinuerligt 

kurserna utifrån hur eleverna ligger till (grönt, gult eller rött). Extra anpassningar skrivs också 

in i mentorskoll.  

 

Studie- och yrkesvägledare har under läsåret arbetat på distans.  

 

Vidare ansvarar elevhälsan för att varje lärare skall ha tillgång till den information och hjälp 

som krävs för att i längsta möjliga mån själva kunna stötta elever i 

undervisningssammanhang. Representanter för elevhälsan deltar sedan vid veckovisa 

pedagogiska möten där en stående punkt är att informera personalen om förändringar 

och/eller aktuell information rörande skolans stödverksamhet samt också elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
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Gällande professionsutveckling och/eller fokusområden inom elevhälsoarbetet så har 

elevhälsans fokusområde detta läsår varit att bygga en gemensam värdegrund tillsammans. 

Detta för att skapa förutsättningar för det främjande och förebyggande arbetet samt det 

systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Utöver det har elevhälsoarbetet detta läsår bestått 

av att säkerställa fungerande rutiner för anmälan-, utredning- samt uppföljning av särskilt 

stöd.  

 

Vidare har vi också under läsårets gång arbetat fram en rutin kring närvaro. I denna rutin 

framkommer det bland annat hur vi som skola steg för steg ska arbeta med elever som har 

hög frånvaro, och en del av det närvarofrämjande arbetet har också bestått av att 

elevhälsoteamet har aktivt arbetat med att få våra elever att känna att det finns en trygg 

person på skolan. Detta har bland annat bestått av att vi som skola sms:ar/ringer, möter upp 

i entrén, äter med eleverna, ordnar rastaktiviteter och så vidare.  

 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  

 

Den sammantagna bedömningen av det främjande och förebyggande arbetet har fallit ut väl. 

Elevhälsans arbete har bland annat resulterat i att undervisande lärare aktivt och medvetet 

bidragit till en tryggare stämning hos såväl kollegiet som eleverna. Elevhälsan har också 

utöver det arbetat nära pedagogerna i olika pedagogiska forum samt varit tillgängliga för 

handledning vilket också har inneburit att pedagogerna har fått större förståelse för vikten 

av det främjande arbetet.  

 

Sett till bedömningen av rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd så 

kan vi konstatera att det finns såväl styrkor som utvecklingsområden. Elevhälsan har också, 

som tidigare nämnts, utvecklat tydliga rutiner för ärendegång och vid ett flertal tillfällen 

presenterat den för kollegiet. Men trots detta arbete är antalet anmälningar till elevhälsan 

fortsatt låg i relation till det faktiska behovet.  

 

Vidare kan vi också konstatera att en styrka för elevhälsans del har varit att skolans elevhälsa 

har varit samstämd samt även kompetent, och det i sin tur har bidragit till att elevhälsan har 

kunnat anpassa elevhälsans arbete utifrån nivå och behov hos kollegiet samt även hos 

eleverna. Sett till effekterna av detta kan vi som skola konstatera en ökad VI-känsla, 

engagemang och kompetensutveckling, samt även en ökad trygghet, motivation och 

måluppfyllelse.  

 

Slutsatser 

 

Elevhälsan har nått goda resultat och kommer fortsättningsvis att arbeta nära kollegiet. Ett 

nära samarbete har bland annat inneburit att elevernas behov har uppmärksammats tidigt 

och har med större säkerhet följts upp, och det i sin tur har också varit en stor del av det 

främjande och förebyggande arbetet på skolan. Detta då arbetet tillsammans med 

undervisande pedagoger har främjat undervisningen för samtliga elever.  
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Sett till antalet anmälningar till elevhälsan blir det dock tydligt att rutinerna för anmälan, 

utredning och uppföljning av särskilt stöd behöver förtydligas ytterligare, och även att 

samtliga rutiner behöver implementeras hos övriga kollegiet genom flera tillvägagångssätt. 

Utöver det har också elevhälsan uppmärksammat att den information som ges till 

undervisande pedagoger behöver bli tydligare och mer konkret.  

 

Så utifrån det kommer elevhälsan att fortsättningsvis att värna om samt även utveckla det 

gemensamma värdegrundsarbetet på skolan. Detta då värdegrundsarbetet har bidragit till 

ett större samarbete sinsemellan de olika professionerna samt också att VI-känslan på skolan 

har ökat ytterligare tack vare detta. Värt att nämna är också att kollegiet uppskattar 

elevhälsan på vår skola och alla på skolan ser elevhälsan som en oerhörd tillgång.  
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7. Sammanfattning och fokus framöver 

De viktigaste slutsatserna från vår utvärdering av verksamheten som vi tar med oss till 

läsåret 21/22 är att vi behöver arbeta vidare med våra nyskapade rutiner. Utöver det 

kommer vi att utveckla lärarrollen (vad som ingår i läraruppdraget) ytterligare. Vi kommer 

också att arbeta med:  

 

● Tydliggörande pedagogik 

● Arbetet med extra anpassningar och proaktiva insatser  

● Främja närvaron  

 

Sett till det pedagogiska utvecklingsarbetet kommer vi fortsättningsvis att arbeta med 

pedagogiskt forum kring elevers olika behov, och sett till värdegrundsarbetet på skolan 

kommer vi att fortsätta arbeta med att all personal har ett ansvar för att det sker ett 

kontinuerligt likabehandlings- och värdegrundsarbete på skolan.  

Mer ingående kring våra utvecklingsområden och hur vi ämnar implementera dessa 

framkommer i arbetsplanen för 2021 som vi då formulerar i samband med läsårsstart i 

augusti.  
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8. Resultatbilaga 
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