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1. Ledare – rektor har ordet 

LBS Jönköping är en skola som präglas av trygghet, trivsel, glädje och kreativitet. Vi på LBS 

ser verkligen varje elev och dess unika förutsättningar, vilket är något som gör mig stolt. 

Efter ytterligare ett år av pandemi och stora utmaningar lyckades både elever och lärare väl 

med att genomföra och gott arbete. Jag är mycket imponerad och tacksam över både 

elevernas och personalens insatser under denna de förutsättningar som varit i ständig 

förändring. Efter ett år med mycket tid utanför skolans lokaler ser vi extra mycket fram emot 

nästa läsår och att skolan förhoppningsvis äntligen får fyllas av elever och dess energi igen! 

 

Erika Almerheim 

Rektor 

  



 

 

 

 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Jönköping 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 Jönköping 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. 

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 Jönköping 

Elever 

Skolan har under läsåret 2020/2021 haft 244 elever. En övervägande majoritet av eleverna är 

pojkar, i synnerhet på Teknikprogrammet. Vi har elever från många olika kommuner.  

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet Bild och formgivning 19 23 14 

Estetiska programmet Estetik och media 20 23 28 

Teknikprogrammet Design och produktutveckling 23 20 21 

Teknikprogrammet Informations- och medieteknik 16 13 24 

 

● Socioekonomisk bakgrund 

 

Läsår Andel (%) 
flickor 

Andel (%) pojkar Andel (%) med 
högutbildade föräldrar 

Andel (%) med utländsk 
bakgrund 

2019/2020 27* 73* 55* 19* 

2020/2021 24** 76** 54** 17** 

               *Statistik från 15 oktober 2019, hämtat från Skolverket 21-08-16 

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

 

Personal 

Personalstyrkan har uppgått till 25 personer varav 11 personer har arbetat heltid och övriga 

deltid i olika omfattning, sammanlagt uppgår antalet tjänster till cirka 21. Utav 25 anställda 

är 18 pedagoger och resterande är rektor, biträdande rektor, administratör, SYV, 

skolsköterska, kurator och elevassistenter.  Förutom lärararbetslag och skolledning finns en 

välfungerande elevhälsa bestående av skolsköterska (30 %), specialpedagog (100 %), 

skolkurator (40 %) och studie- och yrkesvägledare (30 %) på skolan. På grund av 

personalbyte har SYV-arbetet till viss del legat på rektor. Vidare finns avtal med skolläkare 

och skolpsykolog via AcadeMedia. En administratör har varit anställd på 50 % under läsåret. 

Vissa administrativa delar, såsom schemaläggning och IT-ansvar har fördelats på lärare med 

kompetens inom området.  

 

Lokaler  

 

Skolans lokaler ligger i centrala Jönköping i nära anslutning till Resecentrum. Läget är 

strategiskt då många elever pendlar från olika delar av Jönköpings kommun och 

angränsande kommuner. Skolan har renoverats och byggts ut i fyra etapper fram till 

läsårsstart 2017/2018. Inför läsåret 2018/2019 gjordes en mindre ombyggnation av två 

arbetsrum som blev undervisningsrum för E-sport. Skolmiljön upplevs som öppen med en 



 

 

 

variation av olika slags rum, såsom traditionella klassrum, studios, grupprum och öppna 

studieytor. Eleverna har fri tillgång till de flesta rum. 

 

Under läsåret 2020/2021 har skollunch serverats i skolans egna lokaler då närundervisning 

bedrivits. Under perioder där undervisnings bedrivits på distans har det i viss utsträckning 

delats ut lunchlådor till eleverna. Maten har beställts från skollunchföretaget Skolfood med 

tillagningskök i Jönköping.  

 

Vi har ett avtal med Friskis & Svettis där huvuddelen av idrottsundervisningen äger rum. 

Friskis & Svettis lokaler ligger på gångavstånd från skolan. Vissa idrottslektioner äger rum i 

andra lokaler, såsom Racketcentrum och simhallen.  

 

Organisation och arbetsformer   

Under läsåret 2020/2021 har ordinarie rektor Erika Almerheim delvis varit tjänstledig, 

biträdande rektor Maria Mannerström har då tjänstgjort som tillförordnad rektor. Under 

ordinarie rektors tjänstledighet har enheten utöver rektor haft en tillförordnad biträdande 

rektor på 50%. Ledningsgruppen har bestått av de skolledare som varit i tjänst, två 

arbetslagsledare och specialpedagog. Skolan har haft tre förstelärare med fokus på 

betygsättning och bedömning, matematikutveckling respektive utveckling av medieämnen 

på huvudmannanivå. I de organiserade kollegiala samtalen har lärarna deltagit i olika 

utvecklingsarbeten under ledning av förstelärare beroende på vad de undervisar i och 

huruvida de under föregående år deltagit i utbildningen kring betyg och bedömning. 

 

Arbetslagen har haft programfokus med utgångspunkt i estetprogrammet respektive 

teknikprogrammet. Arbetslagen har bland annat arbetat med verksamhetsanalys, 

programutveckling och närvarofrämjande arbete. Skolans specialpedagog har under läsåret 

deltagit i båda arbetslagens arbete kring det närvarofrämjande arbetet och proaktiv 

uppföljning av elever. 

 

  



 

 

 

 

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.  



 

 

 

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. 

 



 

 

 

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. 

 

Verksamheten på LBS Jönköping följs upp kontinuerligt i ledningsgrupp och arbetslag. 

Elevernas röst lyfts genom att rektor för samtal med elevråd och andra elevgrupper. 

Rektor, lärare och elevhälsoteam använder sig av digitala plattformar för att kontinuerligt 

följa elevernas resultat. I januari utvärderas arbetsplanen i hela personalgruppen för att se 

över behov av justeringar. Detta läsår har krävt justeringar utanför ordinarie struktur och 

utifrån rådande pandemi. 

 

 

 

 
  



 

 

 

4. Läsåret 2020/2021 

Fokus- utvecklingsområden 

Vid läsårsstart arbetade vi fram arbetssätt och metoder med utgångspunkt i 

närundervisning, dock skulle det visa sig att läsåret 20/21 skulle påverkas i relativt stor grad 

av den pandemi som råder. Målsättningen är alltid att alla elever ska klara sina studier och 

få en godkänd examen, föregående läsår klarade 94% av studenterna på enheten en 

godkänd gymnasieexamen. Med det som utgångspunkt fortsatte vi att sträva efter en 

examensgrad på 100%. En förutsättning för gymnasieexamen är ett godkänt 

gymnasiearbete, vilket vi haft extra fokus på detta läsår då vi vet att det är en kurs som är 

utmanande för många elever, målet var att 100% av eleverna skulle nå betyget E på sitt 

gymnasiearbete.  

 

Under året har vi haft ett fortsatt arbete med att stärka kommunikationen med elever och 

vårdnadshavare kring studiesituation och kunskapsläge, detta då vi utifrån UU sett 

utvecklingspotential kring detta. Förutom det faktum att eleverna ska klara sin 

gymnasieexamen så är betygssnittet en faktor som påverkar elevernas möjlighet att söka 

sig vidare till högre utbildning. Med utgångspunkt i att alla elever ska nå så långt som 

möjligt har vi arbetat vidare med att bedriva en undervisning som främjar närvaro och lust 

att lära. Vi strävar alltid efter att förbättra vår verksamhet och läsåret 20/21 har LBS 

Jönköping har haft tre spår inom ramen för undervisningsutveckling, högre måluppfyllelse i 

matematik, utbildning i betyg och bedömning och kollegiala samtal med utgångspunkt i att 

identifiera framgångsfaktorer genom lektionsbesök. Vid analys kring utfall och effekter av 

de insatser vi gjort ser vi att det faktum att läsåret i hög grad påverkats av pandemin gör 

det svårt att avgöra i vilken utsträckning pandemin speglas i resultaten. 

  

Enheten har under flera år haft utmaningar vad gäller måluppfyllelse i matematik därav 

hade en förstelärare fokus på arbete med att höja resultaten i matematik. Förstelärare har 

hållit i samtal kring undervisning i matematik med fokus på hur vi kan arbeta med 

bedömning på ett mångfacetterat sätt och hur vi kan bli mer samstämmiga i en 

framgångsrik proaktiv undervisning. Vi kan se att vi detta år inte har lika stor andel F i flera 

av våra matematikkurser. Pandemin har i viss utsträckning påverkat möjligheterna för 

elever att tillgodogöra sig utbildningen fullt ut vid exempelvis långvarig sjukdom i Covid. I 

enstaka fall har därför vissa elever fått kurser i matematik och svenska förlängda vilket gör 

att exakt data inte finns att tillgå i skrivande stund. 

 

För andra året i rad har en förstelärare bedrivit utbildning i betyg och bedömning, en 

utbildning framtagen i samarbete med Karlstad universitet. Inom ramen för kursen får 

lärare möjlighet att ha kollegiala samtal kring betyg och bedömning för att stärka en 

likvärdig och rättssäker bedömning. Effekten av utbildningen är svår att mäta i faktiska 

resultat, dock vittnar lärare om att de tillsammans utvecklar en säkerhet kring bedömning. 

Det vi kan se är att examensgraden ligger på samma nivå som föregående år. En del i betyg 

och bedömning är kommunikation med elev och vårdnadshavare kring studieresultat för 

att främja elevens lärande. Under året har vi haft två tydliga avstämningsperioder kring 



 

 

 

studiesituation som kommunicerats på skolnivå till vårdnadshavare och elever. En trolig 

effekt av detta arbete är att eleverna och vårdnadshavarna har fått en ännu tydligare bild 

kring elevens studiesituation, vilket i sig främjar skolans samarbete med vårdnadshavare 

där behov finns. 

 

På LBS Kreativa Gymnasiet i Jönköping vet vi att våra klassrum är fyllda med positiva 

upplevelser för eleverna. Under läsåret har vi haft som mål att identifiera och utveckla 

dessa positiva moment. Lärare kan med i utgångspunkt undervisningsutvärderingar få fatt i 

både kända och okända framgångsfaktorer. Utvecklingsarbetet kräver att vi måste tillåta 

oss att ha en utmanande kultur i de diskussioner som förs. Vi måste ställa frågor till 

verksamheten som utmanar till ett fortsatt tänkande och utveckling. För att identifiera det 

vi gör bra krävs perspektiv, vi planerade för att göra lektionsbesök i våra fysiska klassrum 

för att tillsammans identifiera och belysa de positiva momenten i undervisningen. I linje 

med föregående års utvecklingsarbete som hade fokus på faktorer som främjar närvaro 

och lust att lära så tog kollegiet fram tre gemensamma områden att ha som utgångspunkt 

vid lektionsbesök, emotionellt stöd, inlärningsstöd och organisera klassrummet. För att 

kunna identifiera och analysera framgångsfaktorer i undervisningen så ser vi ett värde i att 

lektionsobservationerna även innefattar att lektionen spelas in för eget bruk. Målet var att 

dela med sig av de framgångsfaktorer som identifierats till alla lärare på enheten. På grund 

av rådande pandemi så lyckades vi inte genomföra vårt upplägg kring lektionsbesök och 

stora delar av den planerade tiden för dessa kollegiala samtal lades på att hantera 

situationer som uppkom till följd av pandemin.  

 

  



 

 

 

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 

 

 
Den totala examensgraden på LBS Jönköping är för läsåret 2021 94%, vilket är samma nivå 

som föregående år. Att vi lyckades nå detta positiva resultat trots att stora delar av 

vårterminen genomfördes under pandemins förutsättningar är mycket glädjande. Det skiljer 

sig mellan programmen, där det estetiska programmet har en examensgrad på 91% och 

teknikprogrammet en examensgrad på 98%. Totalt sett så ligger examensgraden över 

föregående års rikssnitt med tre procentenheter, men ser man per program så ligger 

estetiska programmet något under föregående års rikssnitt och teknikprogrammet ligger sju 

procentenheter över föregående års rikssnitt. 

 

 
 

Fördelningen mellan könen vad gäller examensgrad visar att det blev en högre examensgrad 

för flickor än pojkar. Av flickorna tog 100% examen och av pojkarna tog 93% examen. 

 

GBP avgångsbetyg 

 
Den genomsnittliga betygspoängen är lägre än de föregående åren, totalt så har den 

genomsnittliga betygspoängen sänkts med 1,2 poäng vilket är 1,1 poäng under föregående 

års rikssnitt. På enheten skiljer det sig 0,1 poäng mellan programmen men jämför man med 

föregående års rikssnitt för de olika programmen på skolan så ligger betygspoängen för det 



 

 

 

estetiska programmet 1,8 poäng lägre, för teknikprogrammet ligger det 1,2 poäng över 

föregående års rikssnitt. 

 

 

 
Den genomsnittliga betygspoängen är totalt 13,3, om man jämför mellan pojkar och flickor 

så skiljer det sig åt. Flickor har en genomsnittlig betygspoäng på 15,0 och pojkar har en 

genomsnittlig betygspoängen på 12,8. Skolan gör inte någon skillnad i arbetssätt vad gäller 

pojkar och flickor, denna skillnad är inte helt enkel att svara på, i viss utsträckning kan den 

vara kopplad till den enskilde individen och dess förutsättning och prestation.  

 

Betygsfördelning samtliga elever  

 
 

Betygsfördelningen totalt sett har förändrats något, vi ser lite lägre andel A och en något 

högre andel E. Vi ser även lite färre F, dock saknas viss data på grund av att någon kurs 

förlängts för ett fåtal elever och ännu inte är betygsatta. Elevgruppen på IM består av ett 

fåtal elever och den enskildes resultat ger därmed tydligt avtryck i statistiken ovan.  

IM- elever  

Under läsåret gick åtta IM elever på skolan och för tre av dessa utfärdades ett 

gymnasieintyg. 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Trygghet i skolan är viktigt för goda studieresultat, i vår LOV-enkät svarar 95% av våra 

elever att de känner sig trygga i skolan. Detta är vi är stolta över och är måna om att 

förvalta. I det stora upplever eleverna att de behandlar varandra på ett bra sätt även om 

det finns ett fåtal som inte tycker det, i de fall som vi får kännedom om händelser där 

eleverna inte behandlat varandra väl för vi alltid dialoger med inblandade och försöker 

hitta vägar framåt mot ett hållbart gott klimat. Vi uppmanar kontinuerligt eleverna att 

meddela personalen om de upplever att andra elever inte behandlar dem på ett bra sätt. 

Lärarna arbetar kontinuerligt med arbetsron under lektionerna. 

 



 

 

 

 
 

I LOV-enkäten som gjordes under höstterminen så anger 92% av eleverna att de upplever att 

de behandlar varandra på ett bra sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 

 

Undervisningen har varit schemalagd mellan kl. 9.10 och slutat senast kl. 16.00, förutom 

enstaka stödpass som har legat utanför denna tidsram. Undervisningstiden har fördelats 

jämt utefter kursernas poäng med vissa undantag i kurser inom matematik och svenska. 

Lektionslängden har varierat beroende på ämnets karaktär med kortare pass i matematik 

och längre i inriktningkurserna. Schemat har i viss mån fått anpassas efter de tider vi fått 

tillgång till för idrottslektioner på Friskis & Svettis.  

 

Grupperna i de gymnasiegemensamma ämnen har ofta varit mixade med elever från olika 

klasser. Dels för att klasserna är olika stora, men också för att det skapar sammanhållning 

på skolan och man lär känna elever från flera olika klasser. Vissa kurser har samlästs för att 

möjliggöra gemensamma projekt inom till exempel spelutveckling där teknikeleverna har 

stått för programmeringen och esteteleverna för grafiken i skapande av spel. Likaså inom 

foto och film har schemaläggningen möjliggjort gemensamma projekt då lektionstiden har 

sträckt sig över flera timmar och två lärare har varit kopplade till kurserna. I kursen 

träningslära inom e-sportsprofilen har en ansvarig lärare schemalagts parallellt med e-

sportscoachen (som saknar lärarutbildning) för gemensam planering, genomförande och 

uppföljning av undervisningen. I de kurser som har schemalagts i längre block och med mer 

än en lärare ser vi att antalet ämnesövergripande projekt samt projekt utanför skolans 

väggar, såsom studiebesök och externa uppdrag har varit vanligare förekommande.  

 

Samtliga lärare har använt plattformarna Schoolsoft samt Google Classroom. Inför läsåret 

skapades en gemensam strategi gällande användandet av plattformarna med syftet var att 

skapa tydlighet, för lärare, elever och vårdnadshavare, gällande i vilket sammanhang 

respektive plattform skulle användas. Strategin innebar att Schoolsoft, där bland annat 

kursmatriserna finns tillgängliga, skulle användas för att visa på elevens lärande i relation 

till kunskapskraven. Google Classroom skulle fungera som lärplattform, där kursvis 

information gällande planering, genomförande samt återkoppling avseende undervisning 

skulle finnas tillgänglig. Sammanfattningsvis kan man säga att den formativa bedömningen 

skulle ske via Google classroom samt under lektionstid och utvecklingssamtal, och den 

summativa bedömningen skulle ske via Schoolsoft. I matematik har Kunskapsmatrisen 

använts för såväl övningar, prov som återkoppling. 

 

Specialpedagogen, tillsammans med en lärare i matematik och en i svenska, höll i lovskola 

ett par dagar på höstlovet, sportlovet och påsklovet.  

 

Eleverna har träffat sin mentor under mentorstiden. Mentor har haft ett ansvar för 

uppföljning av närvaron, utvecklingssamtal och kontakt med vårdnadshavare. 

Utvecklingssamtalen har genomförts relativt tidigt på terminen med syftet att verka 

framåtsyftande, snarare än åtgärdande.  



 

 

 

 

Personalen har under detta läsår organiserats i två programarbetslag med varsin 

arbetslagsledare som har suttit med i ledningsgruppen. Programarbetslagen har förutom 

fokus på programutveckling arbetat med frågor som lyfts i ledningsgruppen. Lärare i 

gymnasiegemensamma ämnen undervisar oftast på båda programmen, men är kopplade 

till ett av arbetslagen. Våra gemensamma mötestider har förlagts till morgontid. En av 

veckans tre mötestider har varit förlängd för att ge möjlighet till mer sammanhängande tid 

för gemensam planering, sambedömning samt arbete med utgångspunkt i pedagogisk 

utveckling med fokus på betyg och bedömning och kollegiala samtal kring 

framgångsfaktorer i undervisningen. Mötena kring pedagogisk utveckling har letts av 

förstelärare och biträdande rektor. En annan mötestid vi har haft är “elevmötet” som syftar 

till att skapa en gemensam arena mellan lärare, skolledning och EHT-personal med fokus på 

proaktiva dialoger kring enskilda elevärenden så väl som gruppnivå. Vid detta möte har vi 

kunnat dela erfarenheter, komma fram till extra anpassningar som behöver göras inom 

ramen för ordinarie undervisningen samt samla in underlag för vidare diskussion i EHT-

teamet. De extra anpassningarna har samlats i ett gemensamt dokument som alla lärare 

och EHT-personal har tillgång till. I samma dokument markerar lärarna om eleven riskerar 

att inte nå målen för kursen, på så sätt kan vi snabbt identifiera behov av att starta 

pedagogiska utredningar. Återkoppling från EHT-mötena har även kunnat ges i detta 

forum. 

 

Årets fokusområde har varit undervisningsutveckling och inom ramen för det har vi har haft 

flera metoder i enhetens utvecklingsarbete. Lärarna har varit indelade i två grupper varav 

ena gruppen har gått en utbildning i “Bedömning och betygsättning” som är en digital kurs 

via Karlstad universitet som har letts av en av skolans förstelärare. Den andra gruppen har 

haft fokus på kollegiala samtal utifrån identifierade framgångsfaktorer i undervisningen. 

 

Bedömning och betygssättning  

 

Delar av personalen har haft möjlighet att samtala kring rättssäker och allsidig bedömning 

inom ramen för utbildningen i “Bedömning och betygsättning”. Övriga lärare har tidigare 

genomgått samma utbildning och har med den kunskapen i de samtal som handlar 

bedömning och betygssättning.  Olegitimerade lärare har under läsåret haft kontinuerlig 

dialog med den legitimerade lärare som sedan sätter betyget för att säkerställa att betyg 

sätts på rätt grunder. Sambedömning har genomförts spontant mellan lärare och i viss 

utsträckning organiserat från huvudman. 

 

Distansundervisningens organisering 

 

Utifrån föränderliga nationella och regionala rekommendationer och riktlinjer har vi haft så 

många elever som möjligt i närundervisning. De elever som behövt följa sin undervisning 

hemifrån har gjort det med undervisande lärare via olika digitala plattformar. Elever i 

behov av särskilt stöd har erbjudits undervisning på plats i skolan, vilket lett till att vi haft 

minst ett tiotal elever i lokalerna under hela läsåret. Mentorer har precis som vid 



 

 

 

närundervisning haft huvudansvar för att ha kontakt med eleverna och stötta dem med 

helhet och struktur, samt följa upp eventuell frånvaro. Schemat har lagts om flera gånger 

för att i möjligaste mån undvika trängsel i lokalerna. Under höstens fjärrundervisning 

prioriterade vi att ha åk 1 i närundervisning i högre grad än övriga elever, detta för att de 

behövde komma in i hur distansupplägget fungerade. De hade dessutom inte kommit lika 

långt socialt i att skapa relationer med undervisande lärare och klasskompisar, något som vi 

visste skulle komma att påverka deras skolsituation. Under vårterminen då fler och fler 

elever fått komma in och ha lektioner på plats har årskurs tre prioriterats att vara på skolan 

i större utsträckning än övriga årskurser för ökad möjlighet att nå en gymnasieexamen.  

 
Utvärdering och analys 

 

Vår högsta prioritet framöver är att öka examensgraden med målet att nå 100 % och i 

andra hand att öka elevernas genomsnittliga betygspoäng.  

 

Detta läsår är det fortsatt relativt många elever som inte uppnår godkända betyg i 

matematik 2c, matematik 3c eller fysik, men eftersom dessa kurser läses i årskurs 2, hinner 

många elever pröva upp eller läsa om kurserna i årskurs 3, och uppnår därmed examen. 

Under kommande år planeras det för att matematiklärarna på skolan ska arbeta med 

proaktivt med målsättning att fler elever ska nå målen för kursen inom utsatt tid. När det 

gäller gymnasiearbetet ser vi en tydlig förbättring tack vare tätare avstämningar mellan 

lärare och elever, samt bättre samarbete mellan lärarna. Den tidigare höga frånvaron har 

förbättrats avsevärt i och med fjärrundervisningen, vilket visserligen ställde höga krav på 

elevernas egen motivation, men ändå visade sig vara gynnsamt för många av våra elever.  

 

De teknikelever som trots allt inte nådde målen för gymnasieexamen har vi kunnat hjälpa 

vidare genom kontakt med olika externa aktörer. 

 

De externa kontakterna med företag och föreningar genom studiebesök, skarpa uppdrag, 

UF-företag och så vidare är något vi bör satsa ännu mer på under kommande läsår. Vi ser 

att det gynnar elevernas kreativitet, företagsamhet och ansvarstagande samt att eleverna 

bygger upp ett användbart nätverk. Hittills har eleverna på estetiska programmet fått fler 

möjligheter att pröva sina kunskaper utanför skolans väggar än teknikprogrammet, vilket är 

något som programarbetslagen har i uppdrag att utveckla. Under det gångna läsåret har 

teknikeleverna gjort ett antal studiebesök för att närma sig teknikbranschen. Vi tror att 

ökade kontakter med teknikbranschen kommer att öka elevernas studiemotivation och 

måluppfyllelsen i gymnasiearbetet. Vidare skulle det kunna öka intresset och kännedomen 

om vår skola och våra utbildningar hos allmänheten samt skapa ett intresse för att anställa 

eleverna som har gått ut från skolan.  

 

Personalens gemensamma utvärdering i juni visar att arbetet med betygsättning och 

bedömning har varit uppskattat och givande. Vi har tagit ett kliv framåt avseende 

bedömning, men har en bit kvar innan vi med säkerhet kan säga att vi har en gemensam 

bedömningspraktik som borgar för likvärdighet och transparens.  

 



 

 

 

Organisationen med två programarbetslag kommer ligga fast, då vi såg positiva effekter 

avseende programspecifika inslag, såsom studiebesök. Genom att skapa en tydligare 

programidentitet och en röd tråd genom programmet över tre år tänker vi oss att 

examensgraden kommer att öka ännu mer. Det är viktigt att försöka hålla uppe elevernas 

studiemotivation genom hela utbildningen samt integrera gymnasiearbetet i övriga kurser.  

 

Kunskapsresultaten  

Årets resultat visar att vår examensgrad är i samma nivå som föregående år men däremot 

är betygssnittet lägre. Prioriteringen gällande närundervisning för åk 3 bidrog med stor 

sannolikhet till att vår examensgrad ligger stabilt jämför med föregående år. Att rektor 

utifrån föregående läsårs erfarenheter organiserat och informerat tydligt kring de olika 

uppläggen av när-, distans- och fjärrundervisning tänker vi har påverkat lärarnas 

förutsättningar att trots allt bedriva undervisning med ett under omständigheterna bra 

resultat.  

 

Vi ser en viss förskjutning i betygsfördelning där andelen E ökat något och andel A minskat 

något. Resultaten har med stor sannolikhet påverkats av pågående pandemi och de 

utmaningar som fjärrundervisningen fört med sig. Under omständigheterna som varit 

extraordinära kan en bibehållen examensgrad ses som ett resultat vi är nöjda med. Lärarna 

vittnar om att de arbetat hårt för att hitta nya vägar i undervisningen som bedrivits som 

fjärrundervisning för att skapa motivation och lust att lära. Det lägre betygssnittet kan ses 

som en konsekvens av att både lärare och elever haft större utmaningar i den digitala 

undervisningspraktiken. En stor utmaning för lärarna har varit att den bedömning som 

vanligtvis kontinuerligt kan göras i fysisk klassrumsmiljö uteblir vid fjärrundervisning, detta 

kan vara en bidragande orsak till det lägre betygssnittet. Vid utebliven närundervisning 

vittnar många elever om att det blir svårare att upprätthålla rutiner och friskfaktorer vilket 

kan vara en del i att eleverna inte nått sin fulla potential.  

 

Pojkarna har ett sämre resultat än flickorna, både när det gäller måluppfyllelse och 

betygssnitt. Samtliga flickor i åk 3 får klarar sin gymnasieexamen, de fem elever som går ut 

med studiebevis är samtliga pojkar. Vi kan dock se att det finns tendenser till en viss 

antipluggkultur hos pojkar. Vi kan även se en viss tendens till att flickor har en tydligare 

målbild av vad de ska göra efter gymnasiet och vilken roll deras studieresultat spelar i deras 

framtid. Detta är något vi kommer att tittare vidare på och se hur vi kan uppmuntra till 

pluggkultur och hitta sätt att skapa målbilder efter gymnasiet. 

 

Årets arbete med betygsprognoserna speglade i lägre utsträckning det faktiska resultatet 

jämfört med föregående år, här ser vi att det förekommit en del oklarhet i hur prognoserna 

ska sättas.  

 

Resultaten i matematik 1 b har blivit bättre är bättre än föregående läsår sett till antalet 

elever som får betyget E. En framgångsfaktor har varit att en av våra lärare i matematik har 

haft ett uppdrag att ge stöd till enskilda elever och mindre grupper med elever som haft 

svårt att nå målen. Uppdraget har varit flexibelt, alternativa examinationsformer har 



 

 

 

använts i stor utsträckning och vi ser att de elever som haft utmaningar i matematikämnet 

gynnats av det lilla sammanhanget och lärarens möjlighet att kunna anpassa i stor grad.  

 

Eleverna upplever generellt att de fått mer examinationer som har tagit utgångspunkt i 

textskrivande, vilket i sig kan vara en utmaning.  Att upprätthålla rutiner och struktur blir 

svårare vid studier hemifrån och detta kan ha påverkat att eleverna inte låg i fas med sina 

studier, framförallt i gymnasiearbetet. När det framkom satte vi in extra insatser för att 

stötta.  

 

De kollegiala samtalen som handlat om bedömning och betygssättning har stärkt lärarens 

säkerhet i bedömningssituationer och bidragit till en vidare syn kring hur kunskap. Detta är 

ett område som lyfts både spontant och organiserat i flera olika forum. 

 

IM-elever 

Resultatet för våra IM-elever är spretigt och beror på att de har väldigt olika bakgrund och 

vissa fall mycket kvar att arbeta med från grundskolan, detta har i sig påverkat deras 

möjlighet att klara av gymnasiestudier och examen. 

 

Undervisningens kvalitet 

 

Resultatet på UU har inga stora skillnader om vi jämför hösttermin och vårtermin. På 

frågan om lärarna informerar mig regelbundet via samtal och/ eller skriftligt om hur det går 

för mig och hur jag kan utvecklas ännu mer ser vi en ökning på 6% vad gäller andelen som 

svarar 7–9. Detta är något vi haft fokus på under året.  

 

 

 
 



 

 

 

 
 

Elevenkäten visar att andelen nöjda elever ligger på samma nivå, vi ser dock en tendens till 

att fler elever är missnöjda med undervisningen. I en djupare analys kan vi se att det skiljer 

sig mycket mellan olika grupper huruvida man är nöjd eller missnöjd. I de grupper där det 

förekommit en del kränkningar är andelen missnöjda elever signifikant större. Under 

läsåret har det förutom kränkningar förekommit utmaningar i gruppkonstellationer där 

olika klasser haft undervisning tillsammans. Trots de insatser som satts in för att arbeta 

gruppstärkande ser vi att visst missnöje finns kvar, detta blir viktigt för oss att arbeta vidare 

med framåt. 

 

I samtal med elevgrupper framkommer att uppfattning om undervisningen och 

variationsrikedomen i undervisningen skiljer sig åt beroende på ämne och lärare. Det 

framkommer även genom eleverna att det varit extra viktigt med relationsskapande till 

lärare under pandemin, skolan i sig har för många varit extra viktigt. Även lärarna lyfter 

relationsskapandet som extra viktigt när mycket av undervisningen skett på distans, här har 

de sett att användande av olika chattforum varit avgörande. Lärarna lyfter vidare att detta 

sätt att kommunicera varit extra gynnsamt för de elever som vid närundervisning kan ha 

svårare att skapa relationer med både lärare och klasskompisar. 

 

Externa kontakter med företag och föreningar genom studiebesök, skarpa uppdrag, UF-

företag är något vi ser ett stort värde i för elevernas utveckling och lust att lära. På grund av 

pandemin så har vissa planerade samarbeten inte kunnat genomföras som tänkt, men 

eleverna har fortfarande i viss utsträckning fått möjlighet till att arbeta i sammanhang som 

har en fot i andra verksamheter än skolan.  

 

På grund av pandemin så prioriterades vissa möten bort till förmån för planering av 

fjärrundervisning. De spontana kollegiala samtalen har fortgått trots pandemi, men det är 

tydligt att avsaknaden av mer organiserade kollegiala samtalen saknas. Även vissa 

mötesformer med fokus på proaktivt arbete kring elevers studiesituation fick ett justerat 

innehåll på grund av förändrade mötesbehov kopplat till pandemin.  De organiserade 

samtal som letts av förstelärare i matematik har fungerat väl och mynnat ut i insatser som 

bidragit till att fler elever trots pandemin och dess utmaningar i matematikundervisningen 

klarat sig. Vissa lärare har tillsammans genomfört moment i det fysiska klassrummet. De 

vittnar om lärdomar som ett tvålärarskap kan bidra till gällande utveckling och motivation 

både hos elever och lärare. Det har varit en utmaning att skapa relationer till eleverna på 

distans. Den formativa spontana bedömningen har varit en utmaning att få till. 



 

 

 

 

Slutsatser och arbete framåt  

 

Det blir viktigt framåt att vi fortsätter arbetet med alla elever ska nå så långt som möjligt 

och nå en gymnasieexamen. 

 

Det flexibla stöd i matematik som sattes in under vårterminen gav goda resultat och är 

något vi bör arbeta vidare med och se hur vi kan utveckla. Att förstelärare lett kollegial 

samverkan och utveckling av matematikundervisningen är en framgångsfaktor som 

kommer att fortlöpa även under kommande läsår. 

 

De lärdomar lärare gjort kopplat till tvålärarskap är intressanta och något vi i någon form 

bör ta med oss in i nästa läsår och utveckla. 

 

Även om vi i UU ser att vi förbättrat oss gällande att eleverna känner sig informerade ser vi 

ändå att det är en fråga som vi behöver arbeta med att förbättra ytterligare.  

 

Några av de grupper som är mindre nöjda med sin utbildning är elever i e-sportklasserna. 

Nästa läsår kommer vi riktat att förstärka deras tillhörighet och profil på skolan under 

ledning av förstelärare. Vi ser även att vi fortsatt behöver arbeta med studiero i de grupper 

som vi varit inne och jobbat med under innevarande läsår, detta som ett led i att de ska bli 

mer nöjda med skolan och sin undervisning.  

 

De externa kontakterna med företag och föreningar genom studiebesök, skarpa uppdrag, 

UF-företag och så vidare är något vi bör satsa ännu mer på under kommande läsår. Vi ser 

att det gynnar elevernas kreativitet, företagsamhet och ansvarstagande samt att eleverna 

bygger upp ett användbart nätverk.  

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

 

Rektors organisering  

 

Vi på LBS Jönköping har en vision om att alla ska känna sig välkomna, respekterade 

och sedda, oavsett om man är elev, lärare eller övrig personal. Skolan är vår 

gemensamma arbetsplats där vi alla bär ansvar för hur vår psykosociala miljö upplevs. 

Vår vision innefattar även trygghet där vi vill att alla ska känna sig trygga i såväl 

arbetsmiljön som i sig själva. Trygga i att alla tar ansvar för sitt eget handlande och 

låter alla få ta just sin plats då vi alla bär på unika egenskaper.  

I vår vision ser vi att när eleverna lämnar vår skola ska de ha haft den bästa möjliga 

plattform för att utveckla sina personliga egenskaper, självkänsla och självinsikt. Varje 

individs sociala kompetens ska ha fått tillräcklig grogrund för att kunna ta det naturliga 

steget ut i vuxenlivet. I vår vision finns inget utrymme för vare sig diskriminering, 

trakasserier eller kränkningar, därför tar vi direkt avstånd från sådana handlingar och 



 

 

 

eleverna ska därmed känna förtroende för att skolan agerar direkt om detta skulle 

uppstå.   

Vi anser att vi har kommit långt i arbetet med normer och värden. Det finns ett öppet 

klimat mellan personal och elever på skolan, och elever kan även vända sig till LOV-gruppen 

om de upplever sig ha blivit kränkta. Vår med E-sportsprofil är vår nyaste utbildning och har 

ett behov av att integreras än mer med övriga elever på skolan. Vi ser även att det finns 

behov att arbete med värdegrund kopplat till profilen. För att undvika att elever känner sig 

utanför bör personalen röra sig medvetet runt i skolans lokaler. Det kan handla om att 

dricka sitt kaffe tillsammans med eleverna eller gå till uppehållsrummet där det inte alltid 

finns någon vuxennärvaro. Frågor kring likabehandling, normer och värden fångas även upp 

i hälsosamtalen som skolsköterskan genomför med samtliga elever.   

 

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.  

 

Arbetet med normer och värden är en integrerad del i undervisningen, arbetet har 

bedrivits löpande i varje enskild lärares undervisning samt i kursöverskridande samarbeten. 

Ansvarig samordnare för Likabehandling- och värdegrundsarbetet lyfter och uppmuntrar 

normer och värden arbetslagsarbete och i ledningsgrupp. Vidare har LOV-samordnaren lett 

en arbetsgrupp som bestod av elever. Deras åsikter och synpunkter kompletterade 

enkätresultaten inför författandet av likabehandlings- och värdegrundsdokumentet. 

Elevrepresentanterna var med och informerade nya elever för att skapa engagemang och 

återväxt till LOV-gruppen. 

 

Utvärdering och analys 

 

Undervisningsutvärderingarna under läsåret visade på förbättring inom samtliga 

utvärderingspunkter jämfört med vårterminen 2019, och i vissa fall en stor förbättring. 

Sammantaget kan sägas att jämfört med vårterminen 2019, som utgjorde starten för ett 

pandemirelaterat studieupplägg, så har LBS Jönköping hittat framgång i upplägget med 

varierande former av distans- och närundervisning välfungerande sätt. 

Antalet elev-till-elev konflikter har varit många i det digitala klassrummet. Det digitala 

klassrummet har bidragit till att gränsen mellan skola och fritid för eleverna har blivit 

otydlig framförallt vad det gäller kommunikation i chattverktyg. Detta medför ett stort 

behov av samtal kring hur vi bemöter varandra digitalt. 

Två av skolans klasser avviker i negativ bemärkelse i enkätresultaten. En teknikklass har 

kantats av konflikter som under distansundervisningen blivit mer frekventa. Konflikterna 

handlar om HBTQ-frågor, studiero och upplevd orättvisa i undervisning och bedömning. 

Skolan har arbetet med både åtgärdande och förebyggande arbete i gruppen. En mindre 

estetklass sticker ut negativt i resultatet dels beroende på klassens storlek och att ett par 



 

 

 

elever i klassen haft stora problem att hantera förändringar och påfrestningar som följt 

med pandemin. Stöd och samtal har förts med eleverna. 

Elevrådet har under läsåret känt sig distanserade från sitt arbete som dom upplever starkt 

kopplat till närundervisning. Det har varit svårt för elevrådet att skapa en agenda. Elever 

har känt att elevrådet varit mindre engagerade än under närundervisning. Elevrådet har 

haft en positiv syn på verksamheten genom hela läsåret och punkter att ta upp till 

skolledning har gällt huvudsakligen enkla saker såsom hantering av pantinsamling och 

möjlighet att genomföra aktiviteter som till exempel gemensamma digitala spelkvällar. 

Likabehandlings- och värdegrundsarbete är inkluderat inom ramen för undervisning 

under läsåret. Problemet med att det finns elever som känner sig illa behandlade har 

trots det inte minskat, andelen elever som uppgav att de upplevt sig illa behandlade av 

andra elever var 8% höstterminen 2020. Målet att ingen elev ska känna sig illa 

behandlad är fortfarande inte uppnått. 

De flesta elever känner tillhörighet och gemenskap, under de första veckorna fokuserar 

skolans personal på att skapa känsla av tillhörighet och gemenskap framförallt hos eleverna 

i årskurs 1 genom att göra samarbetsövningar i sina undervisningsgrupper för att få 

eleverna att lära känna fler än de annars skulle gjort och skapa en ”vi-känsla” i grupperna. 

Dock kvarstår arbetet att jobba med attityder, normer och värden överskridande mellan 

programmen.  

 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 

 

Vi ser ett behov av att arbete mer för att främja ett gott skolklimat och sammanhållning 

bland eleverna, under nästa läsår kommer en förstelärare att ha detta som fokus. Målet är 

att arbeta för att förbättra attityder, normer och värden överskridande mellan 

programmen. 

 

Skolan bör ta till vara de erfarenheter som distansundervisningen medfört i möjligheten för 

elever att nå personal via digitala verktyg. Detta som ett komplement till det fysiska 

mötet/samtalet som annars är att föredra. Här behövs standarder och ansvar definieras för 

kollegiet för att göra det tydligt vilka verktyg som skall användas - och i viss mån, hur. 

Framåt ska likabehandlings- och värdegrundsgruppen med elevrepresentanter arbeta 

aktivt för att ytterligare etableras på skolan så att alla elever känner att de är väl 

representerade i likabehandlings- och värdegrundsarbetet. Parallellt med detta ska 

likabehandlings- och värdegrundsgruppens elevrepresentanter ges utrymme att fortsatt 

hålla gemensamma aktiviteter på skolan för att stärka engagemanget och gemenskapen 

hos eleverna. Mentorstiden ska utnyttjas för arbete med LOV-relaterade frågor. 

 

 

 



 

 

 

Elevhälsoarbetet 

 

Rektors organisering  

 

Elevhälsan på skolan består av skolsköterska (30 %), kurator (40 %), specialpedagog (100 %) 

samt studie- och yrkesvägledare (30 %). Rektor har det yttersta ansvaret för elevhälsans 

arbete och deltar i alla möten, som vi haft en gång i veckan. Vi har turats om med ansvaret 

för dagordning samt dokumentation i Google drive. Vidare finns avtal med skolläkare samt 

skolpsykolog via AcadeMedia. Dessa har bidragit med kompetens vid elevhälsans möten ett 

par gånger per termin då vi involverat dem i vårt förebyggande och främjande arbete samt 

att vi konsulterat dem i särskilt utmanande elevärenden.  

 

På skolan använder vi oss av mötesformen “elevmöte” som specialpedagogen kallar berörd 

personal till. Syftet med elevmötet är att elevhälsoteamet och lärarna med hjälp av allas 

olika professioner ska utveckla undervisningen samt att utvärdera de extra anpassningar 

som används. Vi synliggör grupper och elevers styrkor/vad som fungerar och vilka 

utmaningar vi tillsammans kan hitta lösningar på, allt utifrån våra olika kompetenser och 

erfarenheter. Om extra anpassningar inte räcker till tas beslut om utredning av särskilt stöd 

ska göras av rektor. Specialpedagog och/eller kurator inhämtar material till och samordnar 

arbetet kring skolans utredningar. Några elevmöten har använts till att ta upp extra 

utmanande elevärenden och hur vi kan utveckla arbetet med dem, annan elevmötestid har 

lagts på kompetensutveckling inom KASAM och NPF. Specialpedagog har deltagit i 

programarbetslagen för att kunna bidra med sin spetskompetens. 

 

Extra anpassningar arbetas fram av undervisande lärare, ibland under stöttning av 

specialpedagog och utvärderades under de veckovisa elevmötena med berörd personal. 

Extra anpassningar dokumenterades i det gemensamma dokumentet EKO (elevkollen), som 

EWS lokalt kallas på skolan. Ansåg en lärare att det trots extra anpassningar fanns en risk 

för att en elev inte skulle nå målen, gjorde läraren en anmälan till EHT. Denna anmälan 

gjordes på Google Drive. Specialpedagogen ansvarade för att gå igenom eventuella 

anmälningar inför varje EHT-möte. I sittande EHT-möte togs sedan beslut om att starta 

utredning för att kartlägga om eleven var i behov av särskilt stöd och därefter tog rektor 

beslut om ifall eventuellt åtgärdsprogram skulle upprättas eller inte.  

 

Vi skapade varsin mapp i Google drive för mentorerna där all relevant information om 

eleverna samlades. Endast behörig personal från EHT samt mentorn kopplades till 

respektive mapp för att undvika att informationen delades med onödigt många. Läraren 

ansvarade för att markera rött i EKO om en elev inte uppnådde målen i en kurs samt skriva 

en kommentar om vilka kunskapskrav som inte uppnåtts. Innan markering gjordes skulle 

både elev och vårdnadshavare kontaktas. 

 

Under detta läsår har vi arbetat vidare med närvarolyftet på skolan. Det inleddes med en 

gemensam kompetensutvecklingsdag med Maria Bivesjö från AcadeMedia Academy i 

augusti. Frånvaroarbetet organiserades genom att administratör sammanställde alla 



 

 

 

mentorsgruppers frånvaro var fjärde vecka. Arbetet dokumenterades löpande i en 

gemensam Google Drivefil som tf biträdande rektor ansvarade för att följa upp och åtgärda 

vid behov. I filen skapades frånvaroutredningar. Efter kontinuerlig uppföljning beslutades 

om eventuell rapport till CSN. Mentorerna har haft i uppdrag att följa upp frånvaron 

veckovis och uppmärksamma sina elever om vikten av närvaro, även detta arbete har 

dokumenterats i ovan nämnda fil. De insatser vi hittills har gjort för att främja närvaron är: 

 

● Frånvaroutredningar för att kartlägga vad frånvaron beror på och för att hitta hur vi 

på bästa sätt kan stötta eleven i att kunna komma till skolan i högre utsträckning.  

● Tät dialog och tidiga utvecklingssamtal mellan mentor, elev och vårdnadshavare. 

● EHT-personalen har rört sig mycket i lokalerna där eleverna finns för att bygga 

positiva relationer.  

● Vid fjärrundervisning har EHT haft visst uppsökande arbete gällande elever som 

annars riskerat att missa undervisning. 

 

Elevhälsoteamet har varit involverade i arbetet med att följa upp betygs- och 

examensprognoser. En gång per termin har vi tillsammans med undervisande lärare 

säkerställt att vi har en rättvisande bild av alla elevers skolsituation vid ett möte kallat 

klasskollen. Syftet har varit att säkerställa att ingen elev riskerar att hamna mellan stolarna 

när det gäller t ex måluppfyllelse eller möjlighet att nå examen.  

 

I början av vårterminen hade vi en föreläsning med fokus på NPF och efter det så 

efterfrågade lärare mer konkreta verktyg för hur man arbetar med att tillgodose alla elever 

behov i undervisningen. Det framkommer även att lärarna önskar konkreta verktyg för att 

skapa relationer med eleverna. 

 

Under vårterminen användes elevmöte i större utsträckning till att följa elevernas 

utveckling i olika kurser, då mycket fokus låg på åk 3 och deras möjlighet att nå examen. 

 

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse har bedrivits genom att följa ett årshjul med 

olika informationsinsatser, både ute i klasser och via digitala plattformar. Information har 

även gått ut via mentorer på mentorstid. SYV i snäv bemärkelse har bedrivits genom 

möjlighet att boka in vägledningssamtal med SYV eller den person som bedrivit SYV- 

insatser på skolan (skolledningen). Det har även funnits möjlighet för eleverna att söka upp 

SYV för spontana frågor, både på plats på skolan men även digitalt via t ex chatt eller mail 

främst under perioder av fjärrundervisning. Studie- och yrkesvägledaren har också varit en 

aktiv del av EHT.  

 

 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  

 

Elevhälsoteamet har själva utvärderat sin verksamhet kontinuerligt under läsåret. Den 

största förändringen efter utvärdering i december blev att elevmötet blev mer åtgärdande 

eftersom det ansågs nödvändigt då vår betygsprognos pekade på att elevernas 



 

 

 

måluppfyllelse riskerade att bli låg. Då elevmötets fokus under vårterminen hade tyngd på 

åtgärdande arbete blev det tydligt för både eht och lärare att vi saknat forum för ett mer 

proaktivt fokus. 

 

Vad gäller frågan om effekter av tidigarelagda utvecklingssamtal ser elevhälsan flera vinster 

med detta. En stor vinst är att mentorerna får en snabb kontakt med vårdnadshavare då 

det upplevs lättare att ringa vårdnadshavare efter att man träffat dem.  

 

Lärarna ser att det är gynnsamt att specialpedagog är med på programarbetslagen i den 

mening att de får möjlighet att lyfta utmaningar i undervisningen och få input med 

specialpedagogiskt perspektiv. Dock framkommer att det att vi som enhet behöver 

tydliggöra syftet med de olika mötesformerna och forumen. 

 

Sammantaget så ser vi att vissa rutiner har varit utmanande att följa och lärarna vittnar om 

de i viss utsträckning saknar återkoppling. Det främjande och förebyggande har blivit lite 

åsidosatt under läsåret till förmån för arbete med att hantera konsekvenser av pandemin.  

 

Vi är bra på att synas bland eleverna på deras olika arenor. 

 

Vi upplevde en ökad noggrannhet i dokumentationen i EKO och kursmatriser i Schoolsoft 

efter att vi kommit fram till gemensamma datum för uppdatering.  

 

Slutsatser  

 

Till nästa läsår behöver vi se över och vid behov stärka upp arbetsflöden vad gäller främjande, 

förbyggande och åtgärdande arbete. Detta arbete innefattar även tydliggörande kring när 

och hur återkoppling sker mellan EHT och lärare. 

 

Något vi ska fortsätta med är att vara synliga vuxna både i skolans lokaler och digitalt.  

 

Arbetet med närvarofrämjande insatser högt på agendan bör fortsätta och ta vid både vad 

gäller pågående processer och nya kopplat till att det nästkommande år kommer vara en 

förstelärare kopplat till LOV och närvarofrämjande arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

 

Sammantaget blev även detta läsår ett läsår utmanat av rådande pandemi. Många nya 

lärdomar att förfina och förvalta under kommande läsår med en förhoppning om en lika 

hög eller högre examensgrad. 

 

Utifrån den sammanlagda utvärderingen som gjorts vid läsårsslut tillsammans med all 

personal samt underlag under året i form av enkätundersökningar, klassrumsbesök, 

elevmöten och individuella samtal har vi kommit fram till att nästa års fokusområden ska 

vara: 

 

● Undervisningsutveckling 

 

De erfarenheter vi fått av distans- och fjärrundervisning kommer vi att lyfta med och se hur 

vi kan använda i vår vanliga skolvardag. Det är även önskvärt att arbeta med utveckling av 

schemat för att få ännu mer ändamålsenligt upplägg. Inom ramen för detta finns arbetet 

med proaktiv matematikundervisningen under ledning av förstelärare. Identifiera och dela 

goda erfarenheter kopplat till undervisningspraktiken under ordnad form under ledning av 

förstelärare, med input från forskningscirkel kopplat till Göteborgs universitet.  

 

● Alla är elevhälsan 

  

Vi kommer även att fortsätta arbetet med att utveckla och förtydliga rutiner, arbetssätt och 

kommunikation, för att få till ett flöde kring elever som främjar och stöttar goda 

studieresultat för eleverna.  



 

 

 

8. Resultatbilaga 

Kunskaper 

• Andel med examen 

 
 

 
 

• GBP avgångsbetyg 

 

 
 

• Betygsfördelning samtliga elever  

 
 

 



 

 

 

 
 

• Undervisning 

 

 

 
 

 
 

 


