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1. Ledare – rektor har ordet 

Vårt första läsår här i Malmö är till ända. Jag blickar tillbaka och det är med stolthet jag tänker på 

den ”resa” elever och personal har gjort under året. Alla medarbetare som arbetar på vår skola fick 

möta stora utmaningar när regeringen beslutade om att stänga ner gymnasieskolorna i december 

2020 för att fortsatt förhindra spridning av Covid-19. Nästan utan förvarning fick pedagogerna gå 

över från att bedriva undervisningen på det sätt vi är vana vid, till att gå helt över till 

fjärrundervisning. De visade sin styrka och flexibilitet i sitt sätt att möta alla elever i den nya 

undervisningssituationen. Personalen på skolan har en enorm förståelse för vad krävs för att våra 

elever ska utvecklas både gällande kunskaper och värden, men också som samhällsmedborgare. För 

att på ett gemensamt sätt kunna arbeta med kvalitet och måluppfyllelse krävs en gemensam 

förståelse för vad som är skolans uppdrag. 

  

Vi är väldigt måna om att alla elever hos oss ska känna sig trygga och inspirerade att nå sina egna 

mål och utvecklas som individer. Det är en förutsättning för att bygga en framgångsrik skola att 

personalen är engagerad, har en vilja och en lust att utvecklas som individer och som arbetslag samt 

att eleverna är trygga, nöjda och redo för att bli utmanade. Att denna drivkraft finns på LBS Kreativa 

gymnasiet i Malmö råder det inga som helst tvivel om, och det har varit fantastiskt att följa den 

utveckling som skett hos såväl elever som personal under läsåret 2020/2021. 

 

Med vänlig hälsning Asgeir Palsson, rektor på LBS Kreativa gymnasiet Malmö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Malmö är Ljud & Bildskolan LBS AB. Vi har bedrivit utbildning sedan 1993 och 

gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti 2007 är vi en del av AcadeMedia. 

 

LBS Malmö är, tillsammans med 18 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 Malmö 

 

Elever 

• Antal elever fördelat per program och årskurs 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet Estetik och media /Foto och film 10 - - 

Estetiska programmet Estetik och media /E-sport 14 - - 

Estetiska programmet Estetik och media /Media beteende 5 - - 

Estetiska programmet Bild och form /Grafisk design 2 - - 

Estetiska programmet Bild och form /Spelgrafik 17 - - 

Teknikprogrammet Design och produktutveckling 

/Spelutveckling 

17 - - 

Teknikprogrammet Informations- och medieteknik 

/Systemutveckling 

10 - - 

 

Socioekonomisk bakgrund  

Läsår Andel (%) 

flickor 

Andel (%) 

pojkar 

Andel (%) högutbildade 

föräldrar 

Andel (%) utländsk 

bakgrund 

2020/2021 23 77 61* 41* 

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

 

Personal 

LBS Malmö har under läsåret 20/21 haft tio undervisande lärare varav 7 med lärarlegitimation. 

Utöver ordinarie undervisande lärare har skolan haft en legitimerad lärare i matematik som har 

hållit i resurstimmar två gånger i veckan för elever som varit i behov av extra tid i matematik. 

Skolans kurator har en socionomutbildning. Detta läsår har skolan haft en kurator på 40%, 2 

dagar/vecka som gick på föräldraledighet efter hösten. Under vårterminen anställdes en vikarie 

vars förutsättningar var sämre till följd av pandemin. Det blev istället digitala träffar med elever 

och kuratorn jobbade inspirerande till övriga EHT medlemmar som arbetar ut i verksamheten, 

exempelvis genom hälsobingo. Den tillfälliga kuratorer har adekvat utbildning. Skolsköterskan 

är utbildad sjuksköterska i grunden och fanns på skolan 20%, 1 dag/vecka. Skolsköterskan har 

genomfört majoriteten av hälsosamtalen med eleverna. Specialpedagogen studerar 

specialpedagogprogrammet vid Malmö Universitet och har arbetat 50%. Förutom pågående 

utbildning har specialpedagogen även ämneslärarexamen för gymnasieskolan (legitimerad). 

Utöver specialpedagoguppdraget, har tjänsten även innefattats av 30% administration, vilket 

har möjliggjort specialpedagogisk kompetens varje dag på skolan. Vi har också haft en studie- 

och yrkesvägledare på 10% och tillgång till skolpsykolog och skolläkare efter behov. Rektor har 

gått statlig rektorsutbildning.  



 

 

 

 

Lokaler  

 

LBS Malmö har haft sex klassrum till förfogande under läsåret, varav ett är ett “makerspace” 

och ett är en e-sportssal. Vi har haft tre arbetsrum, ett personalrum och ett uppehållsrum för 

elever. Utformningen av lokalerna har varit klassiska med bord och stolar samt pelarbord, 

projektor. Samtliga lektionssalar har varit utrustade med trådlöst nätverk, projektorer och 

högtalare. Skärmar och hörselkåpor har funnits att tillgå. Detta läsår har skollunchen 

tillhandahållits av grannskolan Drottning Blankas Gymnasiet Möllan (DBGY Möllan). Skolorna 

har delat matsal utifrån skolspecifika schemalagda tider. Skolsköterskans arbetsrum har varit 

inne i DBGY, vilket har försvårat den spontana tillgången till skolans skolsköterska för vissa 

elever. Detta planeras om inför nästa läsår då skolsköterskan ska ha ett eget arbetsrum på 

skolan. Vi har inte haft en traditionell idrottshall och ämnar att inte ha det den närmaste 

framtiden. Idrottslektionerna har bedrivits i olika anläggningar runt om i Malmö med syfte att 

pröva olika träningsformer och aktiviteter. Samtliga lektionssalar har varit identiska i strukturen 

men inte i färg, de har varit provisoriskt inredda utifrån vetskapen att en expansion är väntad. 

Avsaknaden av grupprum är också en anledning till detta. En flytt inför läsår 2021/2022 är 

planerad. I samband med flytten kommer LBS Malmö att ha en egen matsal och egen 

matleverantör samt flertalet grupprum.  

 

Organisation och arbetsformer   

Organisationen har varit uppbyggd kring personalens närvaro och tillgänglighet. All personal på 

LBS Malmö har haft ett relationellt och salutogent förhållningssätt i sitt arbete. Detta har 

inneburit att ha fokus på friskfaktorerna och positiv förstärkning vid planering och 

genomförande. Förutom goda och tillitsfulla relationer till eleverna bygger detta 

förhållningssätt på att organisationen har varit flexibel och anpassningsbar utifrån de 

inlärningsbehov som eleverna har. Exempelvis har skolan satt in resurstimmar för samtliga 

ämnen, för att undvika en s.k utbildningsskuld som en konsekvens till pandemin och därigenom 

ökad måluppfyllelse. Tanken är att under sina tre år på LBS Malmö ska eleverna arbeta aktivt 

med att samla på sig arbetsprover för att förbereda sig inför branschens krav och förväntningar.  

 

Undervisningen på LBS Malmö är organiserad i så kallade “blocklektioner” vilket innebär längre 

lektionspass. Detta möjliggör fördjupning och tydligare målfokus för eleven samt färre lektions- 

och lärarbyten under en dag. Pedagogerna och eleverna hinner också med att lära känna 

varandra och bygga relationer vilket är en viktig del för att nå förtroenden och utveckling.  

 

Möten 

Varje måndag har det hållits ett “morgonmöte” som leds av rektor. Varje tisdag har 

elevhälsoteamet (EHT) haft möte. Varje tisdag har ledningsgruppen haft möte. Varje onsdag har 

samtliga på arbetslagsmöte (APT) mötts. Under vårterminen har samtliga av dessa träffar 

genomförts digitalt till följd av pandemin.   

 



 

 

 

APT 

Arbetslagsledaren har slutfört en intern kurs hos facket för arbetslagsledarrollen. 

Arbetslagsledaren har drivit en fortbildningskurs för samtliga undervisande lärare i Betyg och 

Bedömning, genom Skolverkets webbaserade kurs i samarbete med Karlstads Universitet. 

Fortsättningsvis har arbetslagsledaren planerat att inleda en fortbildningsinsats i Kollegialt 

lärande inför nästkommande läsår. På arbetslagsmöten har elevernas måluppfyllelse 

kontinuerligt diskuterats. Rektor har alltid funnits tillgänglig vid arbetslagsmöten för att beslut 

ska kunna fattas inom ramen för diskussionen. EHT har tillsammans med arbetslaget identifierat 

utvecklingsområden i undervisningen. Utifrån dessa utvecklingsområden har specialpedagogen 

hållit i diskussionsforum om bland annat lektionsdesign och extra anpassningar med jämna 

mellanrum under läsåret på arbetslagsmöten.  

 

EHT 

EHT har tillsammans diskuterat utvecklingsområden inom elevhälsoarbetet och har utarbetat en 

arbetsgång som ämnas att prövas och utvärderas under nästkommande läsår. Likaså gäller att 

optimera kommunikationsvägarna mellan undervisande lärare och mentor samt mentor och 

EHT. Detta läsårs har kommunikationen mellan mentor och EHT haft sin utgångspunkt i en 

blankett som bottnar sig på att mentorn gör en första kartläggning av en elevs skolsituation. 

Fördelarna med denna blankett har varit att det finns dokumenterat och det är något man kan 

gå tillbaka till. EHT har dock funnit ett utvecklingsområde gällande uppföljningen av dessa 

dokument.  

 

Ämnesöverskridande samarbeten 

Detta läsår har det funnits en lärare per ämne, vilket innebär att vi inte har ämneslag som 

träffas. Trots detta har undervisande lärare kunnat finna samarbetsvägar ämnesövergripande. 

Exempelvis matematik och film, samhällskunskap och historia. Dessa samarbeten har kunnat 

uppstå tack vare god schemaläggning med goda förutsättningar för ämnesöverskridande 

samarbeten. Inför nästkommande läsår planeras det en utökning på en lärare i vissa ämnen, 

detta möjliggör ytterligare ämnesspecifika diskussioner som i förlängningen ämnar åt fler 

ämnen att kunnat ta del av vad gällande pedagogik och metodik. Vår målsättning har varit att 

arbeta tematiskt och ämnesöverskridande för att våra elever ska se ett samband mellan sina 

kurser på sin utbildning. Den formativa bedömningen har varit den främsta 

bedömningsverktyget i samband med samtliga kurser. Den formativa bedömningen har kunnat 

kartlägga och stötta elevers utveckling, lärande och kommunikation med lärare.  

 

Pandemin 

I och med de rådande omständigheterna med pandemin har skyddsombudet haft en stor roll i 

utformningen av skolans fysiska lärandemiljö. För att exemplifiera handlar det om 

bordsplaceringar, placering av skyddsutrustningar, upprättandet av rutiner för säker vistelse på 

skolan i samband med skoldagsstart, raster och avslut. 

 

  



 

 

 

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. 



 

 

 

Lokalt systematiskt kvalitetsarbete 

Under läsåret har rektor skapat analystillfällen utifrån resultatet av enkäterna och 

undersökningarna som eleverna har genomfört. Analyserna sker på APT-tid och samtliga i 

personalen är involverade i diskussionerna. Rektor leder analystillfällen och under läsåret har vi 

haft sammanlagt fyra stycken. Utgångspunkterna i varje analystillfälle har varit  

 

1. reflektera gemensamt kring elevers svar,  

2. hur vi kan utveckla verksamheten utifrån elevernas svar, och  

3. hur vi kan utveckla presentationen av enkäterna och undersökningarna för att ha en 

gemensam utgångspunkt i t.ex definitioner av begrepp och hur vissa frågor skulle 

kunna tolkas.  

 

Efter att personalgruppen har gått igenom resultaten och gjort en analys, presenteras även 

resultaten på mentorstiden. Eleverna får resultatet presenterat för sig och sedan diskuteras det 

även i mentorsgruppen. Mentorerna samlar elevernas diskussion som sedan lyfts på 

nästkommande APT för vidare diskussioner om hur verksamheten samt enkäterna och 

utvärderingarna kan utvecklas.  

 

Utvecklingsdagarna har varit ett bra tillfälle för att följa upp betygsprognoserna. 

Betygsprognoserna synliggör de elever som behöver ytterligare stöttning för ökad 

måluppfyllelse. Då har utvecklingsdagarna varit värdefulla och i övervägande fall lett till ökad 

måluppfyllelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

4. Läsåret 2020/2021 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Bakgrund till arbetsplanen:  

LBS Malmö startade upp sin verksamhet under läsåret 2020/2021, då har skolans övergripande 

fokus legat på att skapa strukturer för enheten. Här har vi inkluderat värdegrundsarbetet och 

att bygga hållbara system och rutiner för skolan. Vi har genom arbete i personalgruppen de 

första veckorna gemensamt kommit fram till tre fokusområden som vi har arbetat med under 

läsåret; 

 

1. Skolans övergripande struktur, 

2. Ämnesöverskridande samarbeten, och 

3. Trygghet 

 

Förtydliganden och beskrivning av målområden samt dess effekter på elevernas a) utbildning, b) 

undervisning och c) måluppfyllelse: 

Skolans övergripande struktur innefattar kunskaper om skolans system och elevinflytande. Det 

vill säga att stärka upp kunskaperna kring de lärplattformer som vi använder; Schoolsoft och 

Google App for Education (Classroom, Drive etc). Ökat medvetandet och förståelsen för LBS 

Kvalitetsårshjul och det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

• Utbildning: En i personalen har tidigare erfarenhet av att arbeta nära schoolsofts 

olika miljöer. Vid uppstartsveckorna, APT och övriga tider har vi stöttat varandra i 

användningen av Schoolsoft. Genom att personalen har lärt sig att använda 

schoolsoft som plattform, har det gynnat elevernas progression och vetskap om hela 

sin skolgång. Genom informationen via Schoolsoft har eleverna fått information om 

sin skolsituation och därigenom har de kunnat påverka sin skolsituation, t.ex initierat 

samtal med lärare om måluppfyllelse. Detta har varit ett sätt för skolan att 

kommunicera ut hur eleverna ligger till i samtliga kurser även till vårdnadshavare, 

som har en egen inloggning till schoolsoft. 

 

• Undervisning och måluppfyllelse: Skolan har använt Classroom som lärplattform. All 

information kring undervisningen har lagts upp i ett “kurs-klassrum”. Effekterna av 

detta har varit att eleverna har haft samlad information kring en kurs med planering, 

uppgifter, kalender, bedömning (respons) etc på ett och samma ställe. Detta har 

gynnat eleverna genom att lätt kunna tillhandahålla sig rätt information om sin 

undervisning och på så sätt fått en känsla av att skolan, undervisningen och 

utbildningen är hanterbar och begriplig. LBS årshjul har satt undervisningen i en 

tidsram och på arbetslagsmöten har personalen arbetat med att tolka, applicera och 

följa upp årshjulet. Detta har bidragit till bland annat förbättringsarbetet inom 

undervisning utifrån elevernas medverkan i enkäterna. 

 



 

 

 

Ämnesöverskridande samarbeten har bidragit till ökad fördjupning och förståelse för ämnet. 

Genom det ökade kunskapsutbyte och samarbete har motivationen och engagemanget för 

skolarbetet ökat. För lärare har det inneburit diskussioner kring betyg och bedömning samt 

större och fördjupat betygsunderlag. Undervisande lärare har deltagit i webbkurs: Betyg & 

bedömning (Skolverket i samarbete med Karlstads Univ.). 

 

• Utbildning: Effekterna av dessa samarbeten har visat att eleverna upplever en röd 

tråd i sin undervisning och utbildning genom hur ämnen är relaterade till varandra. 

 

• Undervisning och måluppfyllelse: Effekterna av dessa samarbeten har visat att 

eleverna upplever en röd tråd i sin undervisning och utbildning genom hur ämnen är 

relaterade till varandra. Dessa samarbeten har personalen ansett vara en del i extra 

anpassningarna i undervisningen eftersom de har öppnat upp för nya 

tillvägagångssätt, tydliggörande samband av i vanligtvis enskilda och komplexa 

ämnesstoff. Effekterna har lett till ökad måluppfyllelse i t.ex matematik. 

Samstämmig och gemensam struktur och upplägg på lektionerna har ökat 

måluppfyllelsen genom förutsägbarhet och tydlighet. Detta har varit ett sätt att 

arbeta mot goda förutsättningar för lärande. I förlängningen har detta uppfyllt målet 

i arbetsplanen om att öka motivation och engagemang hos eleverna. Lärarnas 

gemensamma upplägg om samstämmig struktur på lektioner har ökat tydligheten, 

förutsägbarheten och hanterbarheten. Även vilka förväntningar som har funnits på 

eleverna. 

 

Trygghet vars fokus har legat på den psykosociala miljön, närmare bestämt sådant som berör; a) 

rutiner; gemensamma ramar för undervisningen och gemensamma regler i klassrum och 

korridorer. Ansvarsområden utvecklas och delegeras tydligt bland personalen, b) skolmiljö; 

arbetsro i klassrummen och i korridoren. Möjlighet att vistas i avskilda miljöer/ytor, Inga 

kränkande symboler finns i lokaler och öppna arbetsrumsdörrar. Elever har god förståelse för 

digitala plattformar och använder liknande tillvägagångssätt på plattformar i kommunikation 

med olika lärare, och c) Relationer; Kränkande språk är inte acceptabelt, Lärare arbetar med 

relationsbaserade arbetssätt, svåra ämnen/diskussioner lyfts i klasserna (utifrån kritiska 

perspektiv). Fokus på positiv förstärkning och friskfaktorer.  

 

• Utbildning och undervisning: a) Effekterna av dessa gemensamma ramar, 

ordningsregler och rollfördelning har skapat en uppfattning av att eleverna har vetat 

hur undervisningen går till, hur de ska förhålla sig till varandra och miljön samt vem 

de har kunnat vända sig till gällande specifika frågor. b) den fysiska miljön med t.ex 

arbetsro har varit en grundförutsättning för måluppfyllelse. Arbetsron har varit ett 

utvecklingsområde under läsåret och diverse åtgärder har satts in, såsom 

förutbestämda placeringar i klassrummet. Det har gett effekt och personalen har 

märkt en skillnad på ökat arbete i klassrummet. Öppna arbetsrum har gjort det 

möjlig för eleverna att uppleva lärarnas närvaro och tillgänglighet till sociala och 

pedagogisk kontakt på bestämd och obestämd tid. c) att ha haft ett relationellt 

förhållningssätt till eleverna har skapat en uppfattning av att utbildningen är 



 

 

 

meningsfull, begriplig och hanterbar. Relationerna mellan mentor och elev har 

fungerat bra, likaså relationerna mentorerna emellan. Det har varit 2 mentorer i 

varje klass. Mentorerna har kunnat lyfta upp situationer på arbetslagsmöten som vi 

har diskuterat. Specialpedagog och kurator har varit deltagare på dessa möten. 

Effekterna för eleverna har blivit märkbara när skolans professioner diskuterar 

eventuella insatser och stödstrukturerna har nått eleverna omgående. 

 

• Måluppfyllelse: a) Eleverna har kunnat identifiera lektionernas gemensamma 

upplägg och struktur. Genom att eleverna har vetat vem de kan vända sig till för att 

påverka sin skolgång har detta skapat en större motivation och engagemang till sina 

studier. Benägenheten till måluppfyllelse ökar. b) Insatserna har gett effekt och 

personalen har märkt en skillnad på ökat arbete i klassrummet. c) det relationella 

förhållningssättet har varit avgörande för ökad måluppfyllelse. Elever har haft goda 

samtal med lärarna och har vetat att personal har funnits tillgängliga för dem. 

 

I praktiken har följande metoder använts för att uppfylla arbetsplanens målområden: 

• Skolans övergripande struktur: vi har utvecklat ett gott diskussionsklimat och 

samarbete mellan personalen. Vårt samarbete leds av lyhördhet och demokratiskt 

förhållningssätt till varandra. Detta har möjliggjort att alla har kunnat komma till 

tals. Rektor har i den största mån möjligt tillfrågat samtliga i personalen vad gäller 

upprättandet av skolans allmänna arbetskultur och klimat; såsom rutiner och 

arbetsgång. Samtliga i personalen är nyfikna och har legat i framkant vid sökandet av 

nya kunskaper om skolans system. Vi har hittat forum för stöttning av skolans 

strukturer på exempelvis APT och annan tid när behov uppstår. 

 

• Ämnesövergripande samarbeten: Alla lärare har gjort minst ett samarbete med en 

annan lärare under året. Vi har gemensamt planerat överskridande ämnen och har 

inspirerat varandra med idéer. Vi har varit öppna och transparenta med våra 

planeringar som har möjliggjort samarbeten, som har lett till liknande instruktioner 

och samstämmighet mellan de lärare som jobbar tillsammans. I förlängningen har 

detta skapat tydlighet och struktur. Profilveckorna har i år uteblivit på grund av 

pandemin.  

 

• Trygghet: a) Trygghetsfrämjande arbete: All personal är aktiva i korridorerna och har 

som regel att hälsa på samtliga elever. Utifrån lärarnas observationer om hur 

elevgrupperna bildas, exempelvis om någon har varit ensam eller upplever sig vara 

ensam i korridorerna, har detta tagits i beaktande i samband med lektionsplanering 

och upplägg. Exempelvis placeringen i klassrummen för ökad samverkan och 

studiero. Lärarna stöttar och parar ihop elever med varandra utifrån deras 

observationer. Detta är ett led i relationsbyggande arbete. De gemensamma 

lektionsuppläggen har presenterats vid lektionsstart; vad?, hur?, varför, när? Och: 

tiderna för rasterna. Provdatum och inlämningsdatum har presenterats i god tid och 

har varit flexibla för ändring vid särskilda fall. LoV-gruppen (Likabehandlings- och 

värdegrundsgruppen) har bildats och har arbetat aktivt med utvalda fokusområden 



 

 

 

som i förlängningen ämnat att skapa trygghet på skolan. b)  Riskförebyggande 

arbete: allt informationsutbyte har skett på möten och dylikt och för att förebygga 

ryktesspridning eller oklarheter tar all personal direkt kontakt med elever och 

personal vid behov. För att eleverna ska känna sig trygga i skolan och äga sin 

utbildning har de fått ett flertal genomgångar av Schoolsoft, Google och Classroom 

via mentorerna. 

 

Uppföljningsarbetet av arbetsplanen var planerad på följande sätt: 

• Skolans övergripande system: vi har kontinuerligt identifierat kunskapsluckor hos 

elever och personal i användningen av skolans olika system. Gemensamma 

åtgärdande diskussioner har tagit plats för att skapa förtrogenhet till systemen. Vid 

läsårets slut har vi undersökt och analyserat upplevd framgång i systemen.  

• Ämnesöverskridande samarbeten: På onsdagsmöten (APT), i juni har utvärdering av 

läsåret skett. I januari innan eleverna har börjat har det skett ett förbättringsarbete 

utifrån enkäterna i årshjulet. Avstämningen har skett under läsårets gång och enligt 

LBS årshjulets samt utifrån skolans lokala behov.  

• Trygghet: kontinuerlig uppföljning vid behov: Vid varje läsårs början och slut har en 

analys genomförts som har evaluerats, utifrån denna har en planering mot nya mål 

gjorts. Diskussionerna och strukturerna har lyfts upp på onsdagsmöten (APT).  

 

Andra insatser: 

 

• Kontinuerligt arbete med extra anpassningar. Undervisande lärare har belyst vikten 

av extra anpassningar och vi har jobbat kontinuerligt med att diskutera, genomföra, 

utvärdera, inspirera och influera varandras undervisning. Särskilt har det handlat om 

förhållningssätt till extra anpassningar, exempelvis fokus på individ till 

gruppanpassningar där anpassningarna kan gynna alla i gruppen och ingen känner 

sig utpekad.  

 

• Under läsåret har EHT kontinuerligt diskuterat EHT:s struktur och förhållningssätt i 

relation till undervisande lärare och mentorer. Vi har landat i att göra ändringar i 

arbetsgången som vi ämnar testa under nästkommande läsår. 

 

• Under höstterminen 2020 har det framkommit att vissa specifika grupper har haft 

svårt med arbetsro. Diskussionerna och insatser kring detta har lyfts och följts upp i 

arbetslaget. Insatsen har startats med förutbestämda placeringar i klassrummet, 

detta gav omgående effekt. Med tiden lättades rutinen på placeringarna.  

 

• Rutiner om frånvarovarningar har upprättats med två skriftliga varningar, där den 

tredje och slutliga steget är rapportering till CSN.  

 

• Coronaanpassningar: Läsåret har präglats av anpassningar för pandemin överlag. Det 

har handlat allt om hur klassrummen är organiserade/möblerade till hur lärare ska 



 

 

 

bedriva undervisning i två klassrum samtidigt. Diskussionerna och olika strategier 

har upprättats i arbetslagen. Rektor och skyddsombud har gjort flertalet 

riskbedömningar. De har också lagt grund för hur vi kan och bör förhålla oss i skolan 

under pandemin. 

 

• Resurstid för estetiska programmet: en gång i veckan á en timme. Undervisande 

lärare har skrivit upp elever som ska kallas till resurstiden i ett gemensamt 

dokument. Mentorerna har skickat kallelse till eleverna. Syftet har varit att öka 

måluppfyllelsen. 

 

• Extrainsatt matematikundervisning till teknikprogrammets elever som inte 

uppnådde måluppfyllelsen. Två gånger i veckan á ca 2 timmar. Samtliga elever i den 

extrainsatta undervisningen fick göra en prövning på kursen.  

 

• Betyg och Bedömning. Webbaserad kurs från Skolverket i samarbete med Karlstads 

Universitet, har ökat kunskaperna och bidragit till fördjupad förståelse om betyg och 

bedömning. Diskussionerna hålls levande även i samband med betygsprognoser och 

i samtal personal emellan.  

 

 

 

 

  



 

 

 

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 

● Betygsfördelning, samtliga betyg 

 

 
 

Detta läsår har 100% fått E i Engelska 5. 96% har fått E i Matematik 1b. 100% har fått E i 

Matematik 1c. 78% har fått E i Matematik 2c. 100% har fått E i Svenska 1 och Svenska som 

andraspråk 1.  

 

 
 

Totalt är andelen F 5% av de satta betygen under läsåret 20/21. För respektive kön är 

fördelningen att andelen F bland flickor är 3% och hos pojkar 5%. 30% av pojkarna och 18% av 

flickorna på skolan har fått E. 20% av pojkarna och 10% av flickorna har fått D. 20% av pojkarna 

och 11% av flickorna har fått C. 13% av pojkarna och 21% av flickorna har fått B. 12% av 

pojkarna och 37% av flickorna har fått A. För flickor utgör betygen C-A 69% av de satta betygen, 

för pojkar är motsvarande siffra 45%.  

 

 

● Resultat nationella prov 

Med anledning av pandemin beslutades det på nationell nivå att de nationella proven för 

vårterminen 2021 ställdes in. Därför finns därför inga resultat att presentera här. 

 

IM-elever 

Under läsåret 2020/2021 har LBS Malmö haft en elev som antagits som preparand. Eleven har 

tillsammans med läraren i matematik gjort upp en plan för läsåret om hur denna ska uppnå 

godkänt betyg i matematik för grundskolan, samt matematik för gymnasiet utifrån elevens 



 

 

 

utbildningsprogram. Planen har genomförts och eleven har gått över till elev i dennes valda 

utbildningsprogram. Med utgångspunkt i detta har vi inför nästa läsår inga IM-elever kvar på 

skolan.  

 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Vår årliga likabehandlings- och värdegrundsenkät samt elevenkät genomfördes på höstterminen 

respektive vårterminen under läsåret, och vi väljer att fokusera på tre punkter särskilt:  

 

● Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt  

● Andel elever som upplever sig trygga i skolan  

● Nöjdhet med undervisningen 

 

 
 

I likabehandlings- och värdegrundskartläggningen som genomförs under höstterminen ser vi att 

andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt totalt var 

97%. Av pojkarna är det 100% som upplever att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt och 

82% av flickorna. Andel elever som upplever sig trygga i skolan var totalt 94%. Av pojkarna anser 

100% att de upplever sig trygga och 94% av flickorna.   

 

 



 

 

 

 

Vidare visar elevenkäten som görs i januari varje år totalt att 90% av eleverna känner sig trygga 

på skolan. Det är avsevärt färre flickor som upplever att elever behandlar varandra på ett bra 

sätt, 62% där motsvarande siffra för pojkar är 91%. Det är en något större andel pojkar som 

upplever sig trygga i skolan, 93% och motsvarande siffra för flickor är 85%.  

 

Vidare är det 77% är nöjda med studiemiljön. 85% av eleverna behandlar varandra på ett bra 

sätt. 80% av eleverna anser att de får studiero på skolan. 92% av eleverna anser att personalen 

ingriper om någon blir illa behandlad. 

 

 
 

Elevenkäten visar också att 89% av eleverna är nöjda med undervisningen på skolan, på en skala 

mellan 7–10. 10% av eleverna har angett nöjdheten på en skala mellan 4–6 samt 1% har angett 

1–3 på skalan. 89% av pojkarna svarar 7–10 på frågan om de är nöjda med undervisningen och 

motsvarande siffra för flickor är 85%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 

I mitt rektorskap arbetar jag demokratiskt och är lyhörd till all personals behov, utmaningar och 

utvecklingsområden. I samband med nystarten av skolan i augusti 2020 har mitt främsta fokus 

varit att skapa förutsättningar för den pedagogiska personalen i form av tid. Dels tid för egen 

planering men även tid med varandra för att diskutera rutiner, strukturer och möjliga 

samarbetsvägar. Eftersom skolan har en god blandning av pedagogisk personal med 

erfarenheter av utbildningsväsendets olika nivåer, har det varit viktigt att ta all personal 

erfarenhet i beaktande vid skolans uppstart.  

 

Arbetslagsledaren 

Arbetslagsledaren blev utsedd av mig utifrån hennes förmågor som drivande och med god 

kompetens i att skapa relationer. Till en början har jag haft en ledande roll även på 

arbetslagstiden, detta eftersom få i personalen tidigare har arbetat på en LBS-skola. För mig var 

det viktigt att samtliga i personalgruppen känner till LBS värdegrund, elevsyn och vision. 

Tillsammans med arbetslagsledaren har vi beslutat att inleda skolans första termin med en 

fortbildningskurs i Betyg och bedömning. Kursen var webbaserad och lanserades av Skolverket i 

samarbete med Karlstads universitet. Kursen skapade en samsyn kring bedömning och öppnade 

upp för ett sunt diskussionsklimat hos den pedagogiska personalen. 

 

Kollegial samverkan 

Jag har också varit med och stöttat personalgruppen i diskussionerna om gemensamma 

strukturer för undervisningen. Däri ingick det att samtliga lektioner skulle ha en viss struktur; 

med en tydlig start och ett tydligt slut. Gemensamma ordningsregler för undervisningen 

upprättades i personalgruppen och som presenterades för elevrådet för ändringsförslag. 

Specialpedagogen har utifrån de utmaningar som den pedagogiska personalen upplevt skapat 

diskussionsforum under läsåret och EHT har stöttat under såväl arbetslagmöten som informella 

samtal/möten på skolan med den pedagogiska personalen. Dessa tillfällen har handlat 

framförallt om extra anpassningar och hur dessa kan gå från individanpassningar till 

gruppanpassningar. Detta i enlighet med GY11: Kapitel 2: Skolans riktlinjer: “Alla som arbetar på 

skolan ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande 

samt stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, och stimulera, handleda 

och stödja eleven och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever i svårigheter”.  

 

Den kollegiala samverkan har varit god på LBS Malmö. För att ständigt utveckla undervisningen 

har jag lämnat en del friutrymme till specialpedagogen att skapa diskussioner på APL-träffar och 

på annan tid som är möjligt. Specialpedagogen har lyft upp utvecklingsområden som 

undervisande lärare upplever som utmanande, exempelvis extra anpassningar i undervisningen. 

Inför höstterminen 2021 planerar arbetslagsledaren att hålla i kompetensutvecklingsinsatsen 

Kollegialt lärande. De ämnesöverskridande samarbeten som har genomförts under året har 



 

 

 

utifrån GY11: Kapitel 2: Skolans riktlinjer: “samverka med andra lärare i arbetet med att nå 

utbildningsmålen”.  

 

Elevsamverkan 

Detta läsår har vi arbetat aktivt med att stärka elevernas inflytande och ansvar, exempelvis har 

de fått leda sina utvecklingssamtal och ökat delaktighet i undervisningen genom t.ex. 

undervisningsutvärderingarna och gemensamt sätta inlämningsdatum. Skolan har ett aktiv 

elevråd som har träffats med elevrådssamordnaren i personalen sex gånger under läsåret. Jag 

som rektor har haft en kontinuerlig dialog med elevrådet och elevrådssamordnaren gällande 

mötens protokoll.  

 

Ur GY11: Kapitel 2: Elevers ansvar och inflytande: 

Några av skolans mål är att varje elev: 

 

• genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar 

för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö, 

• visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av 

det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan, 

• aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, 

• utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i 

demokratiska former, 

• stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta 

initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. 

 

Högre måluppfyllelse 

En framgångsfaktor vad gäller en hög måluppfyllelse har varit att alla lärare tillsammans med 

elevhälsa och skolledning ytterligare förbättrat det systematiska arbetet med de elever som 

riskerat att inte nå kunskapskraven. Detta genom exempelvis uppföljning av mentorer, 

obligatoriska resurstimmar, extrainsatt matematikstöttning, ämnesövergripande samarbete och 

därigenom ämnesövergripande sambedömning för att i så stor mån som möjligt kunna hjälpa 

eleverna att nå minst godkända betyg. Vi har haft längre lektionspass för att eleverna ska hinna 

fördjupa sig i sitt lärande. Vi har arbetat aktivt med lektionsstrukturer såsom exempelvis 

gemensamma skrivmallar som är fortfarande under utveckling, extra anpassningar på gruppnivå 

istället för individnivå som gynnar alla elever och lektionernas start och avslut. Detta i enlighet 

med GY11: kapitel 2: Skolans mål: “tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens 

studieväg och kan använda dessa kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och 

vardagsliv, och kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och 

känna tillit till sin egen förmåga.” 

 

Kursmålen som grund i arbetet 

Kursmålen ligger till grund för varje lärares planering och genomförande av lektionerna. 

Avstämningen av elevernas lärandeprocess sker regelbundet i muntlig och skriftlig form med 

undervisande lärare. I samtalen och i texten framkommer hur eleven ligger till i nuläget och hur 



 

 

 

denne kan vidareutveckla sina förmågor för måluppfyllelse samt för den nivå (E;C;A) som eleven 

siktar mot vid kursslut. Detta är ett sätt att säkerställa att eleven har fått informationen och 

kunna skapa en dialog kring elevens följdfrågor om dennes skolsituation. Målsättningen bland 

de undervisande lärarna är att lektionerna ska följa en liknande struktur med att lektioner 

startas med ett tydligt syfte och mål. Skolan använder sig av Google Apps For Education och 

specifikt elevportalen Google Classroom där all planering och samlad dokumentation kring 

lektionerna och dess innehåll finns samlat i separata “klassrum” anordnade efter kurs. I vår 

lärportal Schoolsoft, som både elever och vårdnadshavare har inlogg till, har de bland annat 

tillgång till kursmatriser som regelbundet fylls i av lärare. Detta ger eleven och vårdnadshavarna 

en samlad bild över hur det går för eleven i form av summativ bedömning. Informationen i 

Schoolsoft ligger även till grund för utvecklingssamtalen. Detta i enlighet med GY11: Kapitel 2: 

Skolans mål: “kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna 

diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor”. Jag som rektor har även 

kontinuerliga samtal med lärarna om bland annat undervisning. När vi identifierar svårigheter 

på gruppnivå gör vi en analys och sätter in de insatser som vi bedömer leder till måluppfyllelse, 

exempelvis resurstimmar med behörig lärare i matematik. De två främsta verktyg som vi har 

använt oss av hittills för elevsamverkan är undervisningsutvärdering, elevrådsmöten, elevenkät 

och likabehandling- och värdegrundsenkät.  

 

Skolans utvecklingsområden utifrån arbetsplanen: 

 

I grund och botten har vi nått samtliga mål som vi satt upp för läsåret. Skolans rutiner och 

kvalitetsarbete har av Skolinspektionens förstagångstillsyn klarat sig utan anmärkningar. 

Elevernas upplevda kvalitet av undervisningen har varit bra och de har menat att skolan har haft 

en god studiero, även om det finns utvecklingsområden kring den.  

 

De områden som identifierats som extra angelägna att arbeta vidare med inför läsåret 

2021/2022 är följande: 

 

• Ämnesöverskridande samarbeten genom Kollegialt lärande  

• Trygghet genom bland annat språkbruk 

 

Bedömning och betygssättning  

Vad gäller sambedömning har dialogen alltid funnits uppe bland undervisande lärare. Om det 

har uppstått en situation som har krävt diskussioner kring elevens måluppfyllelse i flera ämnen, 

har undervisande lärare tagit del av varandras bedömningar av elevers uppgifter och diskuterat 

bedömningen. De kontinuerliga betygsprognoserna som undervisande lärare har diskuterat har 

gett en riktning på hur utvecklingsdagarna ska organiseras. Detta har en stor del i betyg och 

bedömning. Särskilt utvecklingsdagarna under vårterminen som har legat nära betygssättning. 

Eftersom vi är en nystartad skola har vi i nuläget inte haft någon sambedömning med andra LBS-

skolor eftersom vi har behövt tiden för att sätta våra egna förhållningssätt, arbetssätt och 

rutiner.  

 



 

 

 

En lärare som är obehörig har fått handledning och stöttning av en legitimerad lärare och 

betygen har satts i samråd efter att bedömningsunderlaget har diskuterats.  

 

Distansundervisningens organisering 

LBS Malmö allmänna förhållningssätt till pandemin och distansundervisningen har varit att följa 

rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten (FHM). Distansundervisningen startade i LBS 

Malmö den 7 december 2020. Rektor och skyddsombudet träffades digitalt och gjorde 

riskbedömningar. Dessa riskbedömningar diskuteras på APT med övriga i kollegiet som fick 

lämna synpunkter/kommentarer. Utifrån detta implementerades distansundervisningen på 

100% från 7 december 2020 till 1 februari 2021. Ny riskbedömning gjorde av rektor och 

skyddsombudet som lyftes på APT i januari. Då gick vi över till 30% närundervisning och 70% 

distansundervisning. Ytterligare en ökning av närundervisningen genomfördes den 6 april 2021, 

till 60% närundervisning och 40% distansundervisning.  

 

I samband med eleverna återkomst till skolan den 1 februari gjordes en gedigen planering 

utifrån riskbedömningen, vilket innefattade: bordsplacering av eleverna, organisera 

undervisningen i två klassrum samtidigt, vilket har satt en viss arbetsbörda på undervisande 

lärare, rutiner gällande handhygien då skolan har placerat ut handsprit på skolans alla 

utrymmen som eleverna befinner sig i samt erbjudit munskydd. Rutinerna har även innefattat 

att lärarna vädrar och spritar stolar och bord på rasterna, mellan lektioner och utrustning som 

eleverna har använt. Läsåret har avslutats med 60% närundervisning och 40% 

distansundervisning för samtliga klasser, varav en klass har 100% närundervisning. Detta har 

möjliggjorts eftersom eleverna har haft idrott på samma dag och undervisningen har bedrivits 

på idrottsanläggningar runt om i Malmö. Detta har gjort att klasserna på den specifika dagen 

har kunnat varva varandra, och därför har det aldrig varit mer än 2 klasser i skolan samtidigt. 

Schemaläggningen har varit till fördel under pandemin eftersom skoldagarna har börjat senare. 

Detta har inneburit att skolans elever och till viss del personal, inte har behövt pendla till skolan 

under rusningstrafiken i större utsträckning.  

 

Undervisande lärare har, under omständigheterna hanterat distansundervisningen på ett 

tillfredsställande sätt enligt vår egen bedömning. Undervisande lärare har diskuterat upplägg 

tillsammans och lyft fram utmaningar på APT möten. Den undervisande personalen har 

utvecklat sin undervisning på distans utifrån följande verktyg: förinspelade föreläsningar, spelat 

in genomgångar av instruktioner för att eleverna ska kunna gå tillbaka och lyssna på 

instruktionerna, fler kommunikationsvägar på distans och använt sig av diverse verktyg som har 

säkerställt kunskapsinhämtning, t.ex. exit-ticket. De har också haft en högre grad av 

avcheckningssystem med elever genom t.ex. Google Chat-funktion, därigenom har lärare och 

elev kunnat kommunicera individuellt under lektionens gång, dessutom har lärare bjudit in 

elever till Google Classroom breakout-room för individuell vägledning med elev, även i samband 

med gruppdiskussioner. Genom distansundervisningen har kraven på god kommunikation 

mellan elev och lärare ökat, och elevs förmåga till eget ansvar för sina studier har också ökat. I 

samband med distansundervisningen har vi på skolan använt oss av undantaget som 

Folkhälsomyndigheten i samarbete med Utbildningsdepartementet kom fram till, att 

närundervisning får ges till de som riskerar att inte nå målen. Under veckorna 5 till 12 under 



 

 

 

vårterminen 2021 har ca 10–15 elever vid olika tidpunkter deltagit på distansundervisning i 

skolan med specialpedagogen i klassrummet för vägledning och stöttning. Det har främst 

handlat om att förklara uppgifter, hjälp att starta igång och hålla fokus på arbetsuppgifterna. 

Denna grupp har varit en del av riskbedömningskalkylen under vårterminen 2021 då rutiner 

gällande avstånd, vädring av klassrum, sprita stolar och bord och handhygien hade upprättats.  

 

Utvärdering och analys 

Vår analys och förklaring är att pandemin, med distansundervisning som konsekvens, inte har 

haft en märkbar negativ påverkan på kunskapsresultaten. För vissa elever har 

distansundervisningen ökat måluppfyllelsen, medan det för andra elever har behövts mer 

stöttning. En annan förklaring ser vi är undervisande lärares förmåga att fånga upp elever som 

behöver stödinsatser och satt in dessa i tid. Pedagogerna har varit flexibla och arbetat 

strategiskt med extra anpassningar. Den pedagogiska personalen i skolan har haft en 

lösningsfokuserad inställning till undervisningen samt till elever som har upplevt 

gymnasiestudierna som extra utmanande. Den goda kommunikationen mellan den pedagogiska 

personalen har underlättat samarbete och skapat goda relationer i personalgruppen. Det goda 

exemplet från forskningen är Nossebromodellen som visar hur personalens positiva inställning 

till elevernas förmågor och gott samarbete. Vid betygsättning har undervisande lärare kunnat 

ha öppna diskussioner om bedömning och samarbetat väl. Det goda samarbetet mellan 

personalen och deras elevcentrerade arbetssätt har bidragit till goda kunskapsresultat. 

Resurstiderna för samtliga elever har varit positiv för kunskapsresultatet, det har varit ett 

ytterligare forum för personalen att fånga upp elever.  

 

Vi ser en stor skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller betyget A. 37% av flickorna har fått 

betyget A medan 12% hos pojkarna. En orsak kan vara den stora ojämna fördelningen hos 

könen som finns representerade på skolan, vilket ger ett större procentuell summa till flickorna 

fördel. 

 

I höstas lyftes fler elever än under våren i betygsprognoserna. De elever som har riskerat F har 

lyfts fram redan i höstas. Utifrån ett elevhälsoperspektiv var det inga F-betyg som överraskade 

eftersom vi har god kommunikation i personalgruppen. Vi ser detta som ett tecken på att 

systematiken fungerar.  

 

Eleverna i e-sport siktar generellt mer på E. Undervisande lärare hade noterat att arbetet med 

att öka elevernas självförtroende och har gett eleverna möjlighet att prova högre 

måluppfyllelse. 22% F i Matematik 2c visar oss ett utvecklingsområde och planering inför nästa 

läsår startas skyndsamt om hur måluppfyllelsen i kursen ska höjas och uppnås.  

 

Vi ser att pandemin har både skärpt och hjälpt eleverna i måluppfyllelsen. En del av eleverna 

har klarat av ansvaret och det egna arbetet hemifrån exemplariskt. Medan andra har behövt 

skoldagens ramar och rutiner för att lyckas. De elever som har behövt det som mest, utifrån 

undervisande lärares bedömning, har kallats till skolan trots restriktionerna. Detta med stöd i 

Skollagen, se pandemilagen. Dessa elever har varit som flest 16 st och som minst 9 st. Dessa har 

befunnit sig i ett klassrum med tydliga rutiner utifrån skolans riskbedömning, och fått stöttning 



 

 

 

av specialpedagogen. Utöver detta har undervisande lärare arbetat hårt med att ta fram goda 

kommunikationsvägar med eleverna samt avcheckningssystem för kunskapsinhämtning.  

 

Diskussionerna på APT har spelat en stor roll i detta arbete. Resurstiden har kunnat sättas in 

efter behov och organisationen samt lärarnas flexibilitet har påverkat resultaten positivt. Vi har 

dock noterat högre närvaro på resurstiden vid närundervisningen under hösten än 

distansundervisningen under våren. Detta har bidragit till högre måluppfyllelse och därigenom 

lärande. Det kollegiala arbetet med betyg och bedömning har varit god. Lärare har kunnat 

stötta varandra vid betygssättningen. Organisationen har möjliggjort detta med en 

“betygsättningsdag” som är tillägnad lärare och skapat diskussionstillfällen kring betyg och 

bedömning. Elevenkäten har visat att 89% var nöjda med undervisningen, varav 85% flickor och 

89% pojkar. 

 

Kollegialt lärande 

Framgångsfaktorerna i det kollegiala lärandet var öppen kommunikationen, relationsbygget 

med eleverna, ämnesöverskridande samarbeten och stöttning med extra anpassningar samt 

bedömning. Vi har sett en rad utvecklingsområden såsom sena ankomster samt att fortsätta 

och utveckla ämnesöverskridande samarbeten. Samtliga områden i framgångsfaktorer och 

utvecklingsområden har gett effekt på elevernas lärande. Mer specifikt har det handlat om ökad 

kommunikation initierad av eleven, pedagogerna har lyckats fånga upp de specifika 

utmaningarna som eleverna står inför under undervisningen. 

 

Utvärdering och analys av distansundervisningen 

Personalgruppens upplevelse är att distansundervisningen har fungerat bra, med tanken på 

omständigheterna. Gruppen med elever som kom till skolan under distansundervisningen har 

gjort det lättare att stötta eleverna med strukturering, uppgiftsstart och diskutera idéer. 

Undervisande lärare upplevde svårigheter med att få kontakt med några få elever och att det 

fanns enstaka elever som distraheras lätt. Detta har ställt krav på lärarens kommunikation med 

eleverna. Personalgruppen har arbetat med att hitta en och samma kommunikationsväg med 

eleverna för att underlätta för eleverna. 

 

Elevenkäten har visat att 93% pojkar och 85% flickor har känt sig trygga i skolan. 62% av 

flickorna och 91% av pojkarna anser att eleverna har behandlat varandra bra. Vi har diskuterat 

varför flickorna har lägre nöjdhetsprocent och har härlett analysen till språkbruksproblematiken 

på skolan. Detta har vi en plan för inför nästa läsår. 85% flickor och 73% pojkar av pojkarna är 

nöjda med studiemiljön, främst har det handlat om tiden utanför lektionerna och övriga ytor 

såsom inga grupprum och trånga korridorer. Detta är ett förväntat resultat som följd av att 

skolan befinner sig i provisoriska lokaler och nystartsfas. Att gå från närundervisning till 

distansundervisning till närundervisning igen, rubbar deras rutiner och en högre motvillighet att 

återvända till skolan. 85% flickor och 77% pojkar anser att de har arbetsro. Exempelvis är tanken 

att de kommande grupprummen ska användas strategiskt och utifrån ett system att dessa 

används när elever behöver arbeta på avskild och enskild plats.  

 



 

 

 

 

 

 

Slutsatser och arbete framåt 

Utifrån vår analys ämnar vi behålla trygghet från 20/21 års arbetsplan till nästa läsårs 

arbetsplan. Vi ser trygghet som den grundläggande förutsättningen för lyckade 

gymnasiestudier. Vi har även sett en del sammanfattade uppfattningar från eleverna som en 

följd till att vi är en nystartad skola och att vi har haft lokalerna provisoriskt. Språkbruket har 

varit ett återkommande tema som vi behöver arbeta aktivt med. Vi ser goda förutsättningar 

inför nästa läsår på grund av förbättrat och mer stabilt pandemiläge i samhället.  

 

Vi håller oss fast vid gott samarbete och kommunikation mellan kollegor och vidareutvecklar 

den goda systematiken. Ett utvecklingsområde, utifrån undervisningsenkäterna är läraren 

informerar återkoppling regelbundet för eleverna om hur det går: HT 60% och VT 67%. Vi 

behöver utveckla återkopplingen och arbeta med att förändra och stärka synen på muntlig 

återkoppling. Återkopplingen blir en del i kollegialt lärande nästa läsår.  

 

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  

När skolan startade i augusti involverades alla i att starta upp värdegrundsarbetet. Elevrådet 

bildade en grupp på rekordfart, inom skolans första veckor, där deltog rektor och personal. Där 

får eleverna ta med klassens synpunkter och vara språkrör för dem samt ta med viktiga frågor 

mellan elevrådet och klassen. Delaktighet och inflytande har varit en central del av uppstarten 

då eleverna har visat att de gärna är med och “bygger skolan” i samråd med skolans ledning. 

Även bildandet av Likabehandlings- och värdegrundsgruppen (LoV-gruppen) hade ett högt tryck 

på elever som ville vara delaktiga. Samtliga, elever och personal på skolan har i största grad 

varit delaktiga i att forma skolans värdegrund och vision där trygghet, kreativitet och lärande är 

värdeord som genomsyrar vår verksamhet och i allt vi gör. Ordningsreglerna togs fram och 

förankrades i klasserna första veckorna av läsåret.  

 

Rent konkret har ett antal fokusområde valt ut från den årliga LoV-enkäten som genomfördes 

under hösten 2020. LoV-gruppssamordnaren går igenom LoV-enkätens resultat och tillsammans 

har ett fokusområde valt ut. Samma fokusområde har tidigare diskuterats och analyserats av 

personalgruppen. Detta läsår har fokusområdet varit Språkbruk. Innan restriktionerna om 

distansundervisning startade LoV-gruppen igång ett arbete som vi kallar för “LoV-gruppen på 

tunré”. Detta går ut på att gruppens representanter delas in i tre grupper och genomför 

interaktiva workshops med klasserna, med utgångspunkt i språkbruk. Internt inom LoV-gruppen 

har förberedelserna innefattat olika typer av värderingsövningar med tema: genus, 

könsidentitet, könsöverskridande uttryck och likabehandling. Vi har diskuterat kränkande 

behandlingar och diskriminering som vi har definierar och brutit ned för att förstå och motverka 

i relation till skolans vardag. Värderingsövningarnas syfte är att skapa diskussion och “så frön” 

hos elever om beteenden och mönster som kan leda till något omedvetet, och hur den andra 



 

 

 

parten kan uppleva en situation. LoV-gruppens arbete har tyvärr fått stå stilla på grund av 

pandemin och utökad distansundervisning under vårterminen.  

 

Likabehandlings- och värdegrundsundersökning  

Vid läsårsstart, i augusti fick eleverna information om var man vänder sig till och till vem om 

denne känner sig kränkt eller anser att en annan elev har blivit utsatt för kränkningar. Detta 

följs upp i samband med LoV-enkäten som ges ut efter höstlovet. På så sätt kan vi kartlägga om 

eleverna vet vem de kan vända sig till. LoV-enkäten i höstas (HT2020) visade att ett högt antal 

av elever visste vem de kunde vända sig till om de känner sig kränkta eller illa behandlade på 

skolan. Enkäten visade även höga siffror hos elevernas tilltro till att personalen tar tag i 

kränkningsärenden. Resultaten från LoV-enkäten lyfts och analyseras på arbetslagsmöten, vilket 

gör att samtlig personal blir medvetna över elevernas upplevelse samt deltar i diskussionen 

över de främjande och förebyggande insatser som planeras och krävs. EHT jobbar aktivt för att 

upptäcka och åtgärda kränkningar, t.ex. genom kuratorns närvaro i korridorerna på rasterna och 

under lektionerna samt de regelbundna hälsosamtalen som eleverna i år 1 har med 

skolsköterskan.  

 

Gemenskap och trygghet 

Eftersom vi har endast år 1 på gymnasiet just nu är stämningen överlag god. Vi har en stark 

sammanhållning mellan personalen, mellan eleverna samt personal och elever. Vi arbetar aktivt 

med att stärka “vi-känslan” och samhörigheten mellan klasserna och inom klasserna. Vid 

läsårsstart anordnade Elevkåren “poängjakten” som syftade till att lära känna varandra i klassen 

och stärka klassens gemenskap i första hand samt skolans gemenskap i andra hand. Detta ser vi 

som en god grund till trygghet på skolan. På mentorstiden har klasserna arbetat med 

reflektionsövningar om gemenskap. Elevenkäten och LoV-enkäten visade höga siffror på 

trygghetsupplevelsen hos eleverna på skolan. Vi ser samtidigt att den kan bli högre. En 

bidragande faktor till de höga siffrorna gällande trygghetskänslan kan bero på den höga 

personaltätheten vi har i relation till klassernas storlek. Vi befinner oss i nuläget i temporära 

lokaler vilket har gjort det svårt för oss att fullt ut anpassa miljön utifrån vår tanke kring hur vi 

faktiskt vill att skolans fysiska miljö ska vara utformad. Lokalerna är anpassade till det antalet 

elever som vi har i nuläget, och det saknas studieplatser utanför klassrummet. Dock har vi ett 

uppehållsrum för eleverna där samhörighetskänslan och umgänge kan ske. Detta är något som 

vi är medvetna om och inväntar beslut från huvudmannen om vilka lokaler vi kommer att flytta 

till inför nästkommande läsår. I övrigt så fungerar rasterna bra. Under hösten var vår kurator 

regelbundet i korridorerna och kunde fånga upp elever för samtal. Ett av våra mål är att EHT ska 

finnas tillgängliga i korridorerna för att kontakten ska falla naturligt.  

 

Värdegrundsbaserad undervisning 

I de ämnesöverskridande samarbetena har värden och normer lyfts fram, exempelvis i Tema 

Folkmord. Undervisningen har utgått ifrån teoretiska modeller om hur folkmord definieras, och 

eleverna har fått applicera modellen på aktuella folkmord. Ett ämnesöverskridande samarbete 

har t.ex. startats mellan historia och samhällskunskap som är kopplat till “Minnesdagen för 

offren i förintelsen” med Tema Folkmord. Utgångspunkten är att lyfta likabehandling, orsaker, 



 

 

 

konsekvenser, mänskliga rättigheter samt vilka strukturer och mönster som leder till illa 

behandling av andra människor. Temat pågår i undervisningen över längre tid och kommer att 

presenteras i grupp av eleverna. Dessa genomför alla klasser i skolan som läser antingen ena 

eller båda ämnen.  

 

I augusti, i samband med skolstart infördes det ett välbehövligt mobilförbud på lektionerna. 

Mobilhotell som har hängts på väggarna har installerats för att eleverna ska ha en tydlig plats 

att sätta mobilen. Mobilerna har varit ett tydligt distraktionsmoment för eleverna som äger en 

telefon och för övriga i klassrummet.  

 

Språkbruk 

Vi har tidigt upptäckt ett olämpligt språkbruk hos en del ungdomar. Därav LoV-gruppens arbete 

med språkbruket på skolan. Skolan har varit tydlig med sin nolltolerans mot kränkningar av alla 

slag. Vi har arbetat åtgärdande och förebyggande med språkbruket. Det åtgärdande har varit 

direkta samtal med de involverade i anslutning till händelsen. Det förebyggande har varit bland 

annat LoV-gruppens arbete och samtal under mentorstiden. 

 

Mentorstiden 

Mentorstiden har varit det forum som diskussioner och samtal kring studiero har lyfts upp, t.ex. 

kontinuerliga diskussioner i klassen för om allas ansvar att se till att olikheter berikar, samtal 

kring vad studiero är etc. Under höstterminen har skolan också infört fasta placeringar för att 

stärka tryggheten och studieron i alla klasser. Detta har vi sett gett effekt eftersom elever i 

klassen som annars inte kommer i kontakt med varandra, faktiskt samtalar under lektionen. 

Detta ökar tryggheten och studieron. Värdegrundsarbetet syftar till att alla elever på skolan ska 

visa respekt och hänsyn till sig själva och andra oavsett ålder, sexuell läggning, funktionshinder, 

religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck och kön. 

 

Lektionsobservationer 

Under året har ett antal informella och spontana lektionsobservationer genomförts av 

elevhälsans olika medlemmar, i syfte att identifiera strukturer och klimat i klasserna. Det har 

också varit ett främjande arbete från EHT i att skapa relationer till eleverna. Kurator, Rektor, 

Skolsköterska och specialpedagog har gjort spontana lektionsbesök under läsåret. 

Observationerna har lett till samtal mellan EHT och pedagogisk personal i deras roller som 

mentorer och undervisande lärare i att diskutera framgångsfaktorer och begränsande faktorer i 

lärmiljön.  

 

Elevambassadörer 

LBS elevambassadörer har som sin främsta uppgift haft att representera skolan vid öppet hus 

och elevbesök. I samband med detta uppstod vänskapliga kontakter mellan elever från olika 

program. Elevambassadörerna hjälper även vid övrig tid till att sprida en positiv stämning på 

skolan.  

 



 

 

 

Kommande läroplanstillägg 

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. Därför planerar vi för “sexualitet, samtycke 

och relationer” som ett kontinuerligt perspektiv i undervisningen under en period i 

nästkommande läsår.  

 

Utvärdering och analys 

Vår utvärdering och analys utifrån Likabehandling- och värdegrundsenkäten visar att 6% 

upplever sig ha blivit diskriminerade, vilket vi härleder till situationer som är kopplade till 

språkbruket. I diskussionerna vid utvärderingstillfället har personalen en samlad bild att en 

tredje person i en situation har påpekat en kränkande situation. Eleven i situationen har inte 

upplevt situationen som kränkande. Dock har vi diskuterat att det kan finnas en risk att dessa 

elever inte vill utmärka sig och därför påpeka detta. Fortsättningsvis kopplar vi detta till att 6% 

inte känner sig trygga på skolan. Vi ser dock positivt på att 94% känner sig trygga och inte 

upplevt diskriminering. Språkbruket har varit ett fokusområde för LoV-gruppen, dock har 

arbetet inte kunnat genomföras som planerat på grund av pandemin. Forskning visar att det 

finns samband mellan en oönskad användning av språkbruket och skolmisslyckanden. Vidare 

menar forskning att språkbruk skapar elevernas identitet och är allas angelägenhet att 

förbättra1. Detta tar vi på allvar och ämnar arbeta vidare med.  

 

Vi ser även allvarligt på att 24% upplever att de inte har fått delta i LoV-arbetet och skulle vilja 

det. Utav dessa är det 24% av pojkarna och 23% av flickorna. Detta är en punkt som samordnare 

hos personalen kommer att titta vidare på i LoV-gruppen men även integreras mer naturligt i 

undervisningen. Vidare ser vi att 95% av eleverna vet vem de ska vända sig till om de skulle 

uppleva kränkningar och diskrimineringar. Flickor har generellt haft lättare att vända sig till 

personalen på skolan för att uttrycka missnöje eller situationer som de har upplevt som 

kränkande eller diskriminerande. Pojkar har inte visat samma tendenser, vi kommer därför att 

se över vårt värdegrundsarbete och samtalsklimat utifrån kön. 92% av eleverna är trygga med 

att personalen ingriper vid situationer. Exempelvis har likabehandling- och värdegrundsfrågor 

tagits upp på mentorstiden, men på grund av pandemin har vi inte kunnat omsätta 

värdegrundsfrågor och situationer som kan uppstå i praktiken. Exempelvis kan det handla om 

att inkludera andra vid nya situationer, såsom aktiviteter utanför skolans miljö. Även detta 

kommer vi att planera för inför nästa läsår.  

 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Pojkarna behöver öva mer på att uttrycka om en situation upplevs som kränkande eller 

diskriminerande situationer. LoV-gruppen behöver synas mer för att tillgängliggöra anslutning 

till likabehandlings- och värdegrundsfrågor med gruppen. För att undvika och förebygga en 

                                                 
1 Zimmermann, Fredrik (2019) “Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska 
lyckas i skolan”. Liber. 



 

 

 

antipluggkultur genom oönskat språkbruk behöver vi intensifiera och utveckla arbetet med att 

motverka oönskad språkbruk.  

 

Framgångsfaktorer 

• Många medlemmar i LoV-gruppen och dessa är aktiva, det ger goda förutsättningar 

att inför ett nytt läsår arbeta med likabehandling- och värdegrundsfrågor.  

• 94% av eleverna känner sig trygga på skolan  

• 92% av eleverna litar på att personal ingriper vid situationer. Detta är vi särskilt 

stolta över och kommer att värna om 

• Fortsätta arbetet med likabehandling- och värdegrundsfrågor på mentorstiderna 

 

Utvecklingsområden 

• Språkbruket. 

• Integrera värdegrundsfrågor i undervisningen. 

• Bättre förutsättningar till nästa läsår att arbeta mer skolnära i LoV-gruppen. 

 

Elevhälsoarbetet 

Rektors organisering 

Elevhälsa, extra anpassningar och särskilt stöd 

I skolans elevhälsa ingår, specialpedagog 50%, kurator 40%, skolsköterska 20%, studie- och 

yrkesvägledare 10%, rektor samt skolläkare och skolpsykolog efter behov. De tre första är 

anställda av skolan och finns på plats varje vecka. De två sistnämnda är centralt anställda hos 

AcadeMedia och deltar på begäran av vår efterfrågan. EHT träffas en gång i veckan och följer ett 

protokoll. 

 

När det finns oro för att en elev riskerar att inte nå målen i en kurs har denna elev lyfts på APT i 

elevärenden. Då har vi diskuterat framförallt framgångsfaktorer, och begränsande faktorer. 

Utifrån den kollegiala diskussionen sätter undervisande lärare in extra anpassningar. På detta 

sätt har också mentorn nåtts av informationen. Extra anpassningarna har också kunnat sättas in 

utifrån informella samtal med en kollega som undervisat samma elev. Specialpedagogen och 

kuratorn har varit delaktiga i alla arbetslagsmöten och har varit ett naturligt inslag i 

diskussionerna. Om problematiken kvarstår skriver mentorn en situationsbeskrivning som 

skickas till EHT.  

 

När oro har uppstått kring en elev, pedagogisk, psykosocial eller fysisk oro, har den första 

kartläggningen (situationsbeskrivning) gjort av elevens mentor. Mentorn har samverkat med 

övriga undervisande lärare för att få in så mycket information som möjligt. Därefter har 

vårdnadshavarna kontaktats och en dialog kring oron har gjorts. Vidare, har 

situationsbeskrivningen skickats till EHT där den har behandlats. I diskussionerna har vi tagit alla 

professionernas perspektiv i beaktande och beslutet har återkopplas till mentorn om vem i EHT 

som tar vid eller vilka anpassningar vi bedömer blir nödvändiga för gott välbefinnande i skolan. 

Om rektorn har beslutat att en utredning behöver göras, har detta gjort av specialpedagog i 



 

 

 

samverkan med mentorn. Om det beslutas om ett åtgärdsprogram så sätts relevanta 

stödinsatser in inom max en veckas tid. 

 

Elevhälsan, främjande och förebyggande arbete 

Undervisningsenkäterna ger en möjlighet för eleverna att uttrycka sin upplevelse av varje 

lärares enskilda undervisning. Detta är en viktig del i vårt förbättringsarbete av undervisningen. 

Vi analyserar resultaten från undervisningsenkäterna på arbetslagstid. Fokusområden som kan 

lyftas fram i undervisningsenkäterna kan bland annat vara; vad kan läraren förbättra för ökad 

måluppfyllelse, vad fungerar i klassrummet, arbetsmiljö, kvaliteten av undervisningen och 

pedagogiken samt ämnesdidaktikens utförande. I förlängningen har det handlat om att skapa 

en lärmiljö med god hälsa utifrån elevernas inflytande och medverkan. Vi fokuserar på att skapa 

en öppen och delande arbetskultur som innefattar samarbete och att ha insyn i varandras 

undervisning samt dess innehåll.  

 

Under höstterminen har skolan uppmärksammat svårigheter i matematikämnet hos en stor 

grupp av våra elever. Detta har medfört en insats i form av extrainsatta resurstider med 

matematikläraren för varje klass per vecka. Skolan har meddelat berörda elever och deras 

vårdnadshavare att skolan har skapat detta erbjudande och att det är skolans rekommendation 

att eleven deltar på resurstiderna för matematik. På dessa resurstider har matematikläraren 

genomgångar, öppna frågestunder och förtydligande samt förenklade videor som förklarar 

matematiska begrepp samt problemlösning. Förutom den extrainsatta tiden schemamässigt, 

har matematikläraren också anpassat undervisningen efter eleverna förmågor genom att skapa 

en avskalad version av matematikkursen som möter kursens syfte, mål och kunskapskrav. 

Matematiklärare kombinerar även muntliga och skriftliga examinationstillfällen.  

 

Även skolkuratorn och specialpedagogen arbetar regelbundet med insatser bl.a. genom samtal 

och utredningar med eleverna. De arbetar nära skolans övriga personal för att alla tillsammans 

ska finnas med runt eleven för elevens bästa och med utbildningens mål i fokus. EHTs 

kompetens används också i mötet med vårdnadshavare och handledning till personalen. EHT 

har en viktig roll i rådgivning kring extra anpassningar och i arbetet med åtgärdsprogram. 

 

Vi har också haft betygsprognoserna i ett internt dokument på drive. Då har vi kunnat följa upp 

måluppfyllelsen mer regelbundet.   

 

Enligt riktlinjerna från elevhälsans medicinska enhet genomför skolsköterskan hälsosamtal med 

alla elever i årskurs 1. Samtalet innefattar frågor om elevens fysiska hälsa, psykiska och 

psykosociala hälsan. Dessa samtal är en del i det främjande och förebyggande arbetet som 

elevhälsan arbetar med eftersom de icke sekretessbelagda delarna i samtalet kan lyftas vidare 

från skolsköterskan till de övriga kompetenserna i EHT för att kunna arbeta vidare med frågor 

och dilemman som dyker upp. Det är även en del av det åtgärdande arbetet.  

 



 

 

 

Närvaro och närvarofrämjande arbetet 

Administratören har tagit ut närvarorapport var fjärde vecka under läsåret. Listan lyfts på 

nästkommande EHT och där kontrollerar vi om någon elev har hög ogiltig/giltig/systematisk 

frånvaro och om vi behöver göra en utredning. I så fall är det mentorn som kontaktar eleven 

och vårdnadshavaren (om eleven är omyndig) för att få in deras perspektiv och för att få fatt i 

orsaken till frånvaron. Mentorn rapporterar till EHT via situationsbeskrivning. Rektorn skickar en 

varning när frånvaron överstiger 15% under en fyra veckors period. Skolan kan också begära in 

sjukintyg vid giltig frånvaro. Skolan rapporterar sedan vidare till CSN med utdrag från Schoolsoft 

som underlag för rapporteringen vid hög eller systematisk frånvaro.  

 

Skolans utvecklingsområde från arbetsplanen 

De utvecklingsområden som kvarstår utifrån arbetsplanen är trygghet och ämnesöverskridande 

samarbeten.  

 

Studie- och yrkesvägledning 

Skolans studie- och yrkesvägledare har funnits tillgänglig för digitala samtal/möten. Vår studie- 

och yrkesvägledare har detta läsåret arbetat med framförallt workshops/lektioner vid ett 

tillfälle under läsåret. På grund av pandemin fick andra tillfällen ställas in. Hon har stöttat upp 

mentorerna med en plan för mentorstiden och hur man kan använda den tiden på ett studie- 

och yrkesvägledande sätt. Hon har även startat ett Google Classroom för mer tillgänglig 

information riktat till personalen och till eleverna. Målet är att eleverna får redan i årskurs 1 

besöka arbetsförmedlingen och ung företagsamhet som en del i vårt förebyggande arbete. Dock 

fick även dessa planer skjutas upp på grund av pandemin.  

 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden 

Den första planerade insatsen för främjande och förebyggande elevhälsoarbete var att 

elevhälsan mötte årskurs 1 vid entrén på deras första skoldag. Syftet var att skapa relationer 

mellan eleverna och elevhälsoteamet. Utfallet av detta har lett till att kurator och skolsköterska 

enklare har kunnat samtala och möta eleverna under läsåret. Vidare fick eleverna även ett 

ansikte på elevhälsoteamet. Vår bedömning är därför att detta kommer att bli en insats som 

fortsätter.  

Studie- och yrkesvägledaren har tillsammans med mentorerna i klasserna planerat upp 

mentorstiden och diskuterat hur man kan hålla i samtal om målsättning och framtid. 

Mentorerna har genomfört detta och fått positiva erfarenheter. Även detta kommer att 

fortsätta med som en del i relationsbygge, studiesamtal och det främjade elevhälsoarbetet.  

 

Under höstterminen startade skolsköterskan de obligatoriska hälsosamtalen som hon har följt 

upp med enskilda samtal, som en del i det förebyggande arbetet. Skolsköterskans bedömning är 

att samtalen har fungerat bra och att det finns stora fördelar med att samtal med eleverna 

enskilt om deras skolupplevelse.  

 



 

 

 

Den sammantagna bedömningen är att rutinerna har fungerat bra. Vi har lyckats upptäcka i 

tidigt skede om eleven är i behov av särskilt stöd. Det tyder på att vår systematik fungerar. Dock 

har vi identifierat behov av att involvera vårdnadshavarna tidigare i processen samt vara mer 

konsekventa i frånvarovarningar. Vi behöver se över EHTs återkoppling till mentorerna vad 

gäller situationsbeskrivningarna. 

 

Eftersom vi har fångat upp behoven i ett tidigt skede har måluppfyllelsen varit hög. I 

förlängningen innebär detta även att elevernas upplevda trygghet och närvaro på skolan är god. 

I och med pandemin har den pedagogiska personalen utvecklat olika strategier för att fånga upp 

kunskapsluckor, detta har bidragit till att eleverna har tillgodosett sig lärande. 

 

Studie- och yrkesvägledningen har fungerat som förväntat. Syv har varit tillgänglig för att ta 

emot ärenden och genomfört dessa. Det har alltid skett i samråd med övriga EHT medlemmar 

eller övrig pedagogisk personal. Ett utvecklingsområde är att ha fler återkommande 

informationsträffar gällande vad gymnasiestudier innebär i relation till grundskolestudier. Nästa 

läsår planerar vi att stärka upp denna information för år 1 och 2.  

 

Effekterna av studie- och yrkesvägledningens roll i skolan har varit en bidragande anledning till 

den höga närvaron, trygghet och måluppfyllelse.  

 

Slutsatser  

Utvecklingsområden: 

 

• Mer konsekventa med frånvarovarningar 

• Återkoppling till mentorer vid situationsbeskrivningar 

• Fler informationsträffar i uppstart med Syv om gymnasiestudier 

• På grund av pandemin har vi blivit begränsade i kontakten med kultur och 

näringsliv. 

 

Värna om/hålla fast vid:  

 

• Elevcentrerat arbete och gemensamt mål att skapa en välfungerande elevhälsa på 

skolan. 

• Öppet klimat i skolan. Elever kan uttrycka sin identitet och sin sexuella tillhörighet. 

• Gott samtalsklimat på skolan mellan alla som vistas på skolan. 

• Gott samarbete mellan personalen: alla visar angelägenhet t.ex. gällande språkbruk. 

• Vi fångar upp elever tidigt, och sätter in stödinsatser skyndsamt. 

• EHT har varit lättillgängliga: cirkulerat och samtalat med elever. 

• Arbetsrumsdörrarna har varit öppna. 

• Bra och öppen relation med vårdnadshavare. 

• Syv tillgänglighet och god kontakt med eleverna, samt besöken till skolan. 

 

  



 

 

 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

LBS Malmö är en nystartad skola och har en hel del strukturer som behöver arbetas in i 

organisationen. Att Skolinspektionens förstagångstillsyn var helt utan anmärkningar visar dock 

på att arbetet är på rätt väg och att LBS Malmös systematiska kvalitetsarbete håller god kvalitet.  

 

Vidare är både elever och personal nöjda med verksamheten och dess undervisning vilket gör 

att det finns en bra grund att arbeta vidare på. Vi fortsätter arbeta långsiktigt och hela tiden 

ligga steget före. Vår pedagogiska utgångspunkt ligger i vetenskapen och beprövad erfarenhet. 

Vår ambition är att alla våra elever ska nå en gymnasieexamen när de går ut årskurs 3.  

 

För att fortsätta utvecklas till nästa läsår kommer vi att ha extra fokus på följande områden:  

 

- Kollegialt lärande 

- EHT 

- Värdegrundsfrågor 

 

Metoderna vi huvudsakligen kommer att utgå från är kollegialt lärande. Däri innefattas 

pedagogiska diskussionsforum, sambedömning, auskultation, ledarskap i klassrummet, 

återkoppling och ämnesöverskridande samarbeten.  

 

För att öka elevinflytandet på skolan ämnar vi att använda elevrådet på ett mer inkluderande 

sätt framöver.  

 

Vi kommer att fortsätta vårt värdegrundsarbete med bland annat fokus på trygghet och 

språkbruk. 

 

Vi fortsätter att utveckla vårt elevhälsoarbete inom EHT men även tillsammans med hela 

personalgruppen. Att främja god närvaro kommer att utvecklas ytterligare.  

 

Mer ingående kring våra utvecklingsområden och hur vi ämnar att implementera dessa 

framkommer i arbetsplanen för 2021 som vi formulerar i samband med läsårsstart i augusti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

8. Resultatbilaga 

 

• Genomsnittlig betygspoäng, samtliga betyg 

 

 
 

 

 

 
 

• Demokrati och värdegrund 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 


