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1. Ledare – rektor har ordet 

En viktig del i en skolas utveckling är vårt systematiska kvalitetsarbete. Detta arbete ger 

verksamheten mätbar data som sedan ligger till grund för de beslut som tas för att eleverna ska 

nå hög måluppfyllelse och ha en god arbetsmiljö. 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.  

 

Vi jobbar utifrån ett coachande ledarskap i klassrummet där vi är måna om att se alla elever och 

med utgångspunkten att lyfta och utmana dem. Vi tillämpar även ett formativt förhållningssätt 

där allt som sker i klassrummet används för att bedöma var eleverna kunskapsmässigt befinner 

sig och vad de har tagit till sig. 

 

Vårt systematiska kvalitetsarbete, i kombination med personal som inspirerar och 

entusiasmerar är nyckelfaktorer för att skapa en bra värdegrund och goda studieresultat. Vi 

hoppas på att våra elever ska nå sina mål kring jobb och vidarestudier när de går ut åk 3 på LBS 

Växjö. 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Växjö 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 Växjö 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 Växjö  

 

Elever  

Skolan har för närvarande 137 elever inskrivna. Fördelningen mellan pojkar och flickor 

är ojämn, 27 tjejer och 110 pojkar. Många elever kommer från Växjö kommun, men 

även kranskommunerna är högt representerade. 

 

● Antal elever fördelat per program och årskurs 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Teknikprogrammet Tedes (spelutveckling) 18 10 17 

Teknikprogrammet Teinf (systemutveckling) 8 10 7 

Estetiska programmet Esest (spelgrafik) 14 11 16 

Estetiska programmet  Esest (grafisk design) 6 13 7 

 

● Socioekonomisk bakgrund 

 

Läsår Andel (%) 

flickor 

Andel (%) pojkar Andel (%) elever med 

eftergymnasialt utbildade 

föräldrar 

Andel (%) utländsk 

bakgrund 

2019/2020 17* 83* 59* 26* 

2020/2021 21** 79** 61** 22** 

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

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

 

Personal  

10 lärare är anställda på skolan. Fem har en lärarexamen och övriga fem har adekvat 

högskoleutbildning exempelvis på Blekinge Tekniska högskola eller är under utbildning 

till lärare.  

 

Rektor har gått färdigt den statliga rektorsutbildningen. Skolsköterskan är utbildad 

skolsköterska och kuratorn är utbildad socionom. Specialpedagog har adekvat examen. 

En elevassistent som är beteendevetare har anställning på skolan och arbetar 

huvudsakligen med elever i behov av särskilt stöd.   

 

 



 

 

 

Lokaler 

 

På skolans 1100 kvm finns alla de förutsättningar som krävs för att bedriva våra 

program med god kvalitet. Förutom undervisningssalar för teoretiska ämnen finns salar 

som laborationer och grupprum. Utöver detta finns gemensamma uppehållsutrymmen 

fördelade över skolan. Samtliga lektionssalar är utrustade med trådlöst nätverk, 

projektorer och högtalare. Skollunch tillhandahålls under året på skolan genom vårt 

mottagningskök.  

 

 

Organisation och arbetsformer 

 

Vi har en ambition att vara en skola som utbildar morgondagens arbetskraft. Detta gör 

att vi gärna vill koppla ihop företagen i regionen till vår skola. Här är vi hela tiden 

intresserade av företagskontakter och hoppas bygga upp goda relationer över tid. 

 

Vidare vill vi gärna jobba tematiskt och ämnesövergripande för att våra elever ska se 

samband mellan sina kurser på sin utbildning. Den formativa bedömningen är viktig då 

vi hela tiden följer elevernas utveckling.  

 

Under sina tre år på skolan arbetar eleverna aktivt med att samla på sig arbetsprover 

för att förbereda sig inför branschers krav och förväntningar.  

 

Undervisningen på LBS Växjö organiseras oftast i längre pass, vilket möjliggör 

fördjupning och tydligare målfokus för eleven. Pedagogerna och eleverna hinner också 

med att lära känna varandra och bygga relationer vilket är en viktig del för att nå 

förtroenden och utveckling. 

 

På LBS – Det kreativa gymnasiet satsar vi extra mycket på att eleverna ska utveckla just 

sin kreativitet. En gemensam LBS-satsning är implementeringen av en kreativ modell 

där eleverna, på ett strukturerat sätt, lär sig hur man effektivt jobbar med den kreativa 

processen från utmaning till färdig produkt.  

 
 

 

 

 



 

 

 

3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom LBS vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 

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

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

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

framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

 

Vår kvalitetsdefinition: 

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

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

  

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket 

sätt huvudmannen och skolledningen 

organiserar och skapar förutsättningar för 

utbildningens och undervisningens 

genomförande, dels om andra förutsättningar i 

form av t.ex. sammansättning av personal och 

elever. 

 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 

kvaliteten i det vi gör.  

 

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i 

vilken utsträckning vi når de nationella målen.  

 

 

 

Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus 

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

 

Proaktiv uppföljning 

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

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

och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  

 

Kollegial samverkan 

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

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

av varandra. 

 

Aktiv resursfördelning 

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

Kvalitetsarbete inom LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de 

behöver för att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det 

studie-, arbets- och samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som jobbar 

inom LBS hela tiden gör oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart det leder för 

eleverna. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är 

rättssäkert och som vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare studier och 

arbetslivet. 

 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 

sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 

genomförs är en Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge 

underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, två 

Undervisningsutvärderingar (november och maj) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur 

de upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam Elevenkät 

(januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av utbildningen. I november och i april 

görs dessutom betygsprognoser i syfte att proaktivt fånga upp de elever som riskerar att inte nå 

målen.  

 

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

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

som sker på skolan. 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades 

kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är 

skolans arbetsplan, undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och 

nationella provresultat.  

 

Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 

huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 

kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller även ett metodstöd för analysarbetet. 

 

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för 

att skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och 

examensmålen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever 

som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  
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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 

Grunden i vårt kvalitetsarbete bygger på delaktighet, samverkan och processorienterat 

arbetssätt mot gemensamma mål med utgångspunkt i läroplanen. Arbetet utgår från en 

lägesbedömning och avslutas med en resultatutvärdering. Däremellan följer vi regelbundet upp 

arbetet och samlar in den dokumentation som bildar underlag för den slutliga 

resultatutvärderingen, då vi identifierar nya utvecklingsområden i behov av insatser för ökad 

måluppfyllelse.  

 

Lägesbedömningen, uppföljningen och resultatutvärderingen görs ur flera perspektiv och i flera 

forum. Hos skolledning, personalgruppen, elevråd, klasser och föräldrar. 

 

Arbetsprocessen bidrar till en systematik i kvalitetsarbetet och ett säkerställande att vi gör rätt 

saker. Samtidigt ger processen utrymme för att uppmärksamma sådant som sker spontant på 

skolan med målen i fokus. 

 

Resultaten från de nationella kursproven bildar underlag för att bedöma hur betygen i 

motsvarande kurs korresponderar med resultaten på de nationella proven. Detta ger en god 

indikation på hur utbildningen svarar mot det nationella likvärdighetskravet när det gäller 

engelska, matematik och svenska. Resultatet redovisas i resultatsammanställningen och 

kommenteras och analyseras i den samlade bedömningen.  

 

Uppgifterna om satta betyg under läsåret sammanställs för att ge underlag för att bedöma hur 

väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under läsåret. Betygsuppgifterna 

redovisas resultatsammanställningen och kommenteras och analyseras i den samlade 

bedömningen av verksamhetens måluppfyllelse i det aktuella årets kvalitetsrapport.  

 

Under läsåret genomförs ett antal enkäter bland eleverna. Det gäller bland annat en 

övergripande elevenkät som bland annat mäter nöjdhet och trivsel, skolenkäter och 

undervisningsutvärderingar. Resultatet av enkäterna ger oss information om hur eleverna 

upplever utbildningen i relation till läroplanen och regelverket kring skola i övrigt. Resultatet av 

enkäterna presenteras i resultatsammanställningen och kommenteras och analyseras i avsnittet 

där den samlade bedömningen om verksamhetens måluppfyllelse redovisas. 
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Underlag och anteckningar till de insatser som görs inom ramen för kvalitetsarbetet under 

läsåret sparas på skolans gemensamma server. Under juni månad sammanställs detta material 

sedan gemensamt och dokumenteras i form av denna kvalitetsrapport. 

Utöver detta dokumenteras den dagliga verksamheten genom kommentarer och fotografier på 

LBS hemsida och på skolans sida på Facebook. Detta för att ge allmänheten och i synnerhet 

föräldrar möjlighet att ta del av den dagliga verksamheten på skolan. 

 

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades 

kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är 

skolans arbetsplan, undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och 

betygsprognoser. I januari månad ägnar också en dag till gemensam halvtidsutvärdering där vi 

tillsammans går igenom skolans resultat i relation till verksamhetens mål. 

 

Mot slutet av våren ägnas en heldag till utvärderingsseminarium. Då träffas elevrådet, lärarna 

och skolledningen för att diskutera och analysera skolans samlade resultat och 

kvalitetsutveckling ur olika perspektiv. All dokumentation från årets insatser och projekt gås då 

igenom − enkäter, betygsresultat, undervisningsutvärderingar m.m. Särskilt granskas resultatet 

av de fokusområden vi har under läsåret, och ett antal nya potentiella fokusområden 

identifieras utifrån skolans totala måluppfyllelse. 

 

Slutligen sammanställs skolans kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan tas fram för 

hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 

 

För läsåret 2020/21 har vi särskilt satsat på att utveckla vår undervisning så att den ska fungera 

för elever med olika NPF-diagnoser samt att arbeta med studiero. Även psykosocial hälsa har 

diskuterats mycket i dessa coronatider. 

 

Vi startade året med en föreläsning om vad psykosocial hälsa är och hur man kan jobba med ett 

positivt mående. Efter denna föreläsning har pedagogerna arbetat med förra årets material från 

SPSM kring NPF.  

 

Under året har även fokus varit på betyg och bedömning för att rättssäkra utbildningen och få 

till likvärdig bedömning.  

 

Två gånger per termin bryter vi mötesschemat för att arbeta med vår Elevavstämning. Inför 

detta möte fyller varje lärare i en mall med färgkodning. Grön, gul och röd anges för att visa om 

alla elever kommer att klara kursen eller om det finns behov av extra anpassningar eller annat 

stöd. Allt detta görs i vår lärplattform Classroom.  

 

På mötet samlas sedan lärarna och elevhälsan och går igenom elevavstämningen och där kan 

lärare och elevhälsa ge varandra in-put på vilka extra anpassningar som kan fungera etc. Det blir 

också en möjlighet för elevhälsan att återkoppla kring enskilda elever och ev särskilt stöd som 

beslutats. I arbetet med de extra anpassningarna har alla lärare även möjlighet att få hjälp av 
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vårt elevhälsoteam. Samtliga elever har också tillgång till uppläsningstjänsten Appwriter via våra 

elevdatorer. 

 

I den dagliga undervisningen finns ett friutrymme för varje lärare att anpassa undervisningen 

utifrån ämnets karaktär och vad som fungerar i samspelet mellan lärare och elev. Vi har 

lektioner som är antingen 80 minuter eller 160 minuter långa. Kortare pass har vi framförallt för 

teoretiska ämnen som behöver mer repetitionstillfällen exempelvis matematik och engelska och 

längre pass har vi i de flesta andra kurserna. Syftet med de längre passen är att hinna se alla 

elever och få till en kvalitativ formativ bedömning. Vi ser även vinster med att inte tappa tid i 

uppstart- och avslutningsfasen samt att eleverna inte har för mång olika lektioner varje dag. 

 Vi har under tidigare läsår sett att många elever har svårt att klara kurserna i matematik så där 

har vi valt att lägga ut extra undervisningstid under året samt att erbjuda matematikstugor 

under veckan. Vi har även schemalagt riktat stöd till elever som ligger efter i skolarbetet. Där har 

eleverna möjlighet att arbeta med stöd av lärare för att ta igen sådant man missat eller för att 

fördjupa sig/få handledning för ett högre betyg.  

 

Studiero är också ett fokusområde för läsåret och där arbetar vi med att definiera begreppet. 

Här märker vi att det inte finns en samsyn vad det innebär. Frågan går även till viss del in i NPF 

arbetet då vissa elever har svårt med sin impulskontroll. Här gäller det att hitta en god balans 

mellan lugn och ro och kreativitet och samtidigt ta höjd för elevers olika förutsättningar. 

 

Utöver vår lärplattform Schoolsoft arbetar vi även med Google Classroom som verktyg och 

lärarna i matematik använder också Kunskapsmatrisen. I Google Classroom och 

Kunskapsmatrisen sker den löpande formativa återkopplingen till eleverna. När ett 

arbetsområde är avslutat eller åtminstone en gång per termin, inför utvecklingssamtal, samt vid 

terminsskiftet ska också samtliga lärare göra en dokumentation av elevernas visade 

kunskapsnivå i Schoolsoft och göra någon typ av muntlig återkoppling till eleverna. 

De kurser där eleverna har fått ett F har vi under året anordnat prövningar. För att stödja 

elevernas inläsningsprocesser har vi stöttat upp dem med studiestugor, lovskolor och 

sommarskola. 
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4. Läsåret 2020/2021 

 

Föregående läsårs fokusområden skrevs ner i vår lokala arbetsplan och kommer från 

kvalitetsbearbetningen av enheten i kvalitetsrapporten för föregående läsår och utifrån de slutsatser 

och analyser som gjorts under läsårets gång. De är i stort identiska med de prioriterade målområden 

som analyserats fram där. 

 

Fokus på insatser skall primärt vara kopplade mot utveckling av undervisningen. Strukturella åtgärder 

kan givetvis vara viktiga för skolans utveckling och för att möjliggöra samma undervisningsutveckling 

men skall inte vara allenarådande i denna plan. 

 

LBS ledord för verksamhetens bedrivande bör beaktas i utvecklingen av undervisningen.  

 

 

Beskrivning målområden 
 

 

Målområden 
sammanfattning 

Stärka 
kunskaperna 
kring betyg 
och 
bedömning 

Stärka arbetet 
kring extra 
anpassningar  

Skapa 
tydligare 
strukturer 

Konkretisera 
formativ 
bedömning 

Mål Lärarna ska bli 
tryggare i att 
utveckla 
eleverna mot 
en högre 
måluppfyllnad  

Vi ska bli 
bättre på att 
göra generella 
anpassningar 
som gynnar 
alla och som 
minskar 
behoven att 
individualisera 
dem 

Det ska bli 
tydligare 
vem man 
vänder sig 
till i olika 
situationer, 
bygga bort 
att rektor 
ska vara 
med i alla 
processer. 

Att bli bättre 
på att 
dokumentera 
det som sker 
under 
lektionerna för 
att ha mer 
underlag till 
elevutveckling 
och 
betygsättning. 
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5. Resultatredovisning 

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

finns i läroplanen och varje programs examensmål. 

 

Kunskaper 

● Andel med examen 

 

 
 

Resultatet visar att 100% av eleverna når examen för andra året i rad på det estetiska 

programmet (ES). På teknikprogrammet (TE) tog 100% av eleverna examen vilket är en ökning 

med 4 procentenheter sedan föregående läsår. Vi kan se att vi ligger över rikets snitt i andel 

som tar examen; både totalt sett på skolan men också per program.  

 

I jämförelse mellan pojkar och flickor för läsåret 20/21, så visar resultatet att 100% av både 

flickorna och pojkarna når examen. Även här ligger vi över rikets snitt. 

 

I år har nio elever inte tagit en examen med relativt jämn spridning mellan programmen. Dessa 

elever har antingen fått streck i något ämne eller haft ett reducerat program inom ramen för 

särskilt stöd.  
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● GBP avgångsbetyg 

 

 
 

Betygssnittet på LBS Växjö ligger i nivå med det nationella snittet (14,4). Vi ser att ES har lyckats 

bättre än TK samt att tjejerna har ett högre snitt än killarna. 

 

● Betygsfördelning samtliga elever  
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Om vi tittar på betygsfördelningen för samtliga satta betyg läsår 20/21 så kan vi se att vi har en 

andel F som ligger på 10%, vilket är en ökning med 1 procentenhet sedan föregående läsår. Per 

program är motsvarande siffra 8% på det estetiska programmet och 12% på det tekniska 

programmet. Pojkar står för 12% F och flickor för 3%. 

 

Totalt sett ser vi en ökning av andel satta E detta läsår; 32% E jämfört med 28% föregående 

läsår. På programnivå har andelen E ökat på båda våra program. Andelen satta E på det ES är 

34% i förhållande till 30% på TE. 

 

Det är bland pojkarna vi ser störst skillnad i betygsfördelning. Andelen F har ökat med 2 

procentenheter från föregående läsår, andelen E har ökat med 4 procentenheter och andelen A 

minskat från 11% föregående läsår till 7% i år. Betygen F-C utgör 83% av pojkarnas betyg. För 

flickorna har andelen F minskat med 4 procentenheter från föregående läsår, andelen C och B 

har ökat med 4 procentenheter vardera och andelen A minskat med 2 procentenheter. Betygen 

C-A utgör 63% av flickornas betyg.  

 

 

Resultat nationella prov 

 

Nationella prov har under rådande pandemi inte genomförts på skolan. 

 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

  

Nedan ser ni resultatet från årets likabehandling - och värdegrundsundersökning. De två frågor 

vi främst vill lyfta fram är: 

 

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

● Andel elever som upplever sig trygga i skolan 
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Här ser vi att eleverna generellt känner sig trygga på skolan, även om resultatet gått ner något. 

Vi har även en ökning bland tjejerna att behandlar varandra på ett bra sätt medans killarna 

sjunkit något. Utvecklingsområdet är studieron som trots pandemin minskat något för tredje 

året. 
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6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 
 

På LBS Växjö finns en kultur att lyfta eleverna och jobba efter ett coachande förhållningssätt, 

allt i syfte att utmana eleverna och få dem att nå sina mål med sin utbildning. På skolan jobbar 

vi aktivt med att bygga goda relationer och att förstå elevernas styrkor för att ge dem de bästa 

möjligheterna att ta till sig skolans olika kunskapsområden. 

 

Skolan har idag en skolledning bestående av rektor som träffar all pedagogisk personal och 

speciallärare varje vecka för att följa upp den pedagogiska utvecklingen på skolan. Då skolan är 

ganska liten träffas alla lärare även en eftermiddag i veckan för att bedriva ett pedagogiskt 

utvecklingsarbete och att utbildningen blir till en helhet för våra elever vilket de gör genom att 

utveckla ett formativt förhållningssätt med fokus på kursernas centrala innehåll, kunskapskrav 

och våra examensmål. Denna träff leds av skolans förstelärare.  

 

Rektor lägger schemat för att skapa bästa förutsättningar för lärandet samt se till att garanterad 

undervisningstid ges. Den lärarledda undervisningstiden läggs med god marginal för att 

säkerställa att friluftsdagar och andra lektionsbrytande aktiviteter kan genomföras.  

 

I schemat organiseras det även för stödundervisning, APT och pedagogiska diskussioner. 

Mentorstiden ligger även i schemat för alla klassar för att säkerställa ett bra elevinflytande och 

goda kommunikationskanaler. 

 

Skolans utvecklingsområden 20/21 handlar främst om att utveckla kunskaperna kring betyg och 

bedömning för att säkerställa en likvärdig bedömning, fortsätta jobba med NPF i syfte att vara 

en tillgänglig skola för alla samt att förtydliga skolans olika roller för att skapa goda 

förutsättningar till lärande och utveckling. 

 

För att utveckla det pedagogiska utvecklingsarbetet på LBS Växjö och låta pedagogerna ta 

tillvara varandras kompetenser och utbyta erfarenheter på ett strukturerat sätt har vi varje 

vecka haft pedagogisk utvecklingstid. Syftet har varit att få ihop helheten mellan praktiska och 

teoretiska ämnen samt knyta arbetet mot forskningen.  

 

Arbetet har växelvis berört NPF och AcadeMedias egna utbildning kring ”betyg och bedömning”. 

Arbetet har efter diskussion med rektor letts av försteläraren på enheten. 

 

Utöver den pedagogiska utvecklingstiden har all personal varje vecka även haft APT och 

strukturgenomgångar under ledning av rektor på måndag fm. Vid det här mötet deltar all 
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personal och fokus ligger mer på information och organisation där bland annat Corona läget 

varit en stående punkt. Även elever och frånvaro diskuteras vid dessa möten.  

 

Direkt efter måndagens möte har sedan mentorstiden varit för att transparensen till eleverna 

skulle vara bra. Här har återigen Corona läget varit en stående punkt samt så har veckan gåtts 

igenom och övrig information som berör givits. 

 

Under måndagen har även rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog träffats i EHT för 

att fånga upp elevärenden som kräver åtgärder utöver de anpassningar som sker i klassrummet, 

bland annat för att ta beslut om pedagogisk utredning eller åtgärdsprogram. Till dessa möten 

bjuds ibland mentor, kurator, representant från BUP, vårdnadshavare eller andra in som kan 

bidra till att skolgången för en specifik elev kan bli bättre. 

 
 

Bedömning och betygssättning  
 

På nationell nivå beslutades det under läsåret att stryka de nationella proven i svenska, 

engelska och matematik. För att under rådande omständigheter arbeta med likvärdig 

bedömning passade det då bra att under året arbeta med AcadeMedias moduler kring betyg 

och bedömning. Ett arbete som leddes av skolans förstelärare.  

 

De obehöriga lärare som fanns på skolan både planerade och förde samtal om undervisning och 

bedömning i samråd med behörig kollega eller rektor. Dessa för, i olika stor utsträckning, samtal 

och resonemang kring bedömning med varandra. De nyttjar också varandra i samtal kring 

planering, genomförande, uppgiftskonstruktion etc. Denna typ av samtal och samarbeten sker 

inte bara mellan obehörig och behörig lärare utan överlag mellan lärare i samma ämne och 

framförallt i en form av mentorskap vid anställning av lärare. 

 

Vi har under läsåret som gått fört samtal kring betyg och bedömning med fokus på 

fjärrundervisning. Vi har i största möjliga mån förlagt examinationer de veckor som eleverna 

varit på plats i skolan. I vissa fall har eleverna kallats in för examination. Vid enstaka fall har 

digitala verktyg använts för att säkerställa en rättvis bedömning. Under läsåret som gått har 

även ett verktyg i Classroom införts där en kontrollfunktion för plagiat finns tillgänglig. 

 

 

Distansundervisningens organisering 
 

Skolan har haft en kortare period av total stängning under januari - februari då alla elever har 

fjärrundervisats. Större delen av året har skolan bedrivit växelvis distansundervisning. Till en 

början var en årskurs i taget hemma, vilket innebar att eleverna hade närundervisning 67% och 

fjärrundervisning 33%. När eleverna befann sig i skolan organiserades undervisningen så att de 

större klasserna hade dubbla lektionssalar och därmed av smittskyddsskäl kunde hålla distans 
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till varandra. Baserat på prognoser kopplat till elevernas måluppfyllelse beslutade rektor att 

under VT21 ta in årskurs 3 i skolan på heltid medan årskurs två och ett fick fortsatt 

fjärrundervisning varannan vecka.  

 

Under hela läsåret har de elever som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar varit på 

plats i skolan. De har följt fjärrundervisningen från skolan med elevassistenter i klassrummet 

som stöd. Även elever med en utsatt social situation har befunnit sig i skolan med 

elevassistenterna. Skolan har organiserat för skollunch för de elever som varit på plats under 

hela fjärrundervisningsperioden. 

 

 

Undervisningens kvalitet 
 

I de utvärderingar som görs under året ser vi att eleverna känner sig trygga på skolan och att 

nöjdheten av undervisningen generellt är bra. Vi tror att vårt förhållningssätt med ett 

coachande ledarskap under en längre tid är en bidragande orsak till detta. Det är lättare för oss 

att samarbeta då vi har ett relationellt synsätt och vi kan även lösa problem och konflikter i ett 

tidigare stadie eftersom de kommer upp till ytan mycket snabbare.  

 

Rektors ledarskap bygger mycket på lättillgänglighet och synlighet med tydliga ramar kring extra 

anpassningar samt många forum för kommunikation. Vidare så uppmuntras kreativitet och att 

tänka utanför ramarna. Detta har skapat en kreativ miljö för både elever och medarbetare och 

fokus ligger hela tiden på att hitta vägar framåt.  

 

Utvecklingsområden som identifierats är frånvarouppföljning och verktyg för att främja 

elevnärvaron på skolan.  Vi ser även att vi behöver fortsätta arbetet med studieron.  

 

Årets fördjupade arbete kring betyg och bedömning har även varit framgångsrikt och skapat en 

större trygghet i personalgruppen kring myndighetsutövandet med betygsättning. 

 

 

Utvärdering och analys  
 

Eftersom skolan är anpassad för digitala system så har övergången till distansundervisning gått 

väldigt bra. Vi har snabbt kunnat skapa grupper och strukturer för digitala lektioner och 

eleverna har helt friktionsfritt tagit till sig detta. En tydlig och bra struktur kring kommunikation 

har även gjort att vi snabbt kunnat få ut den senaste informationen och har då kunnat ställa 

med väldigt kort varsel. 

 

Vi har även haft en grundsyn att ha inne eleverna så mycket som situationen tillåtit vilket gjort 

att vi kunnat genomföra alla praktiska moment i alla kurser. 
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Generellt sätt så har vissa elever gynnats av distansundervisning medan några har haft det 

jobbigare. Betygssnittet på avgångseleverna har varit i samma nivå som året innan och 

examensgraden har ökat något. När vi sett tendenser att skolarbetet blivit lidande har eleverna 

kontaktats och vi har på individnivå gått över till 100% skolförlagd utbildning. 

Resultatmässigt ligger fortfarande tjejernas betygssnitt över killarnas så vi ser ingen förändring 

här när det bedrivits fjärrundervisning. 

 

Den fysiska hälsan ser vi inte några negativa förändringar kring. Eleverna har under den tid de 

varit inne visat på samma fysiska status som tidigare. 

 

Den psykiska hälsan är den som vi sett vissa negativa effekter kring. Eleverna har med tiden 

visat på saknaden av sociala kontakter och vi har även haft något fler fall av kontakter med 

kurator där man känt sig nedstämd eller tappat motivation. 

 

Elever med mindre gynnsamma hemförhållanden har även fått möjlighet att ha 100% 

skolförlagd utbildning. 

 

 

Slutsatser och arbete framåt  
 

Vi ser att resultaten som helhet går bra i förhållande till de nationella resultaten men att det 

ändå har blivit en del F-betyg och streck. 

 

Identifierade framgångsfaktorer till de goda resultaten: 

 

● Ett coachande ledarskap, relationsbyggande 

● God teknisk kunskap hos både personal och elever 

● Snabb information i alla led 

● Generella extra anpassningar som gynnar alla elever 

● Fördjupade kunskaper kring betyg och bedömning 

● Formativ bedömning, vi kan bedöma eleverna genom en god helhetsbedömning 

● Färgkodning av elever, stöd kan ges snabbare och mer effektivt 

 

Identifierade utvecklingsområden: 

 

● En orsak kan givetvis vara pandemieffekten och att den försvårat den formativa 

bedömningen och att se de processer som vanligtvis sker i klassrummet. Det har även 

blivit svårare att följa arbetet för de elever som väljer att stänga av kameran och som 

inte svarar på meddelanden. Vissa elever har även befunnit sig på underliga platser på 

lektionstid exempelvis sängen  

● Vi behöver utveckla vår samsyn kring ett coachande ledarskap för att ytterligare stärka 

relationsskapandet.  
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● Bristande samsyn kring relationsskapande bidrar till större fokus på görandet istället för 

kunnandet 

● Vi har inte lyckats få alla elever till alla kurser vilket gjort att andelen streck ökat under 

året 

● Vi har i elevhälsoarbetet hamnat i att arbeta för mycket med enskilda elever som 

hamnat efter istället för att arbeta framåtskridande och proaktivt 

 

Till att börja med ska vi fortsätta våra processer kring coachande ledarskap som bygger mycket 

på det relationella och formativ bedömning där utgångspunkten är lärandet. Vi ska även 

fortsätta vårt goda arbete att ge alla elever bästa möjlighet till utveckling exempelvis genom 

generella extra anpassningar. Även förståelsen kring NPF och andra funktionsvarianter är viktigt 

att fortsätta utbilda pedagogerna i för att förstå eleverna och på så sätt hitta de bästa vägarna 

framåt. 

 
Förändringsarbetet framåt blir att förtydliga rollerna och förväntningarna på undervisande 

lärare, mentor och övriga arbetsområden så att alla medarbetare är införstådda med vår syn 

kring kunskapsutveckling och hur viktigt ledarskapet i klassrummet är. 

 

Vidare behöver vi ta ett omtag kring elevhälsoarbetet i syfte att arbeta mer proaktivt och 

samtidigt komma till rätta med frånvaron. Även studieron behöver fortsätta vara ett prioriterat 

område. 

 

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  
 

För att eleverna ska nå examensmålen i skolan vet vi att en viktig framgångsfaktor är att de 

känner sig trygga respekterade och väl bemötta av såväl andra elever som personal. Skolan har 

normalt sett en LoV-grupp som leds av en lärare samt ett elevråd med tillgång till en 

lärarrepresentant men på grund av pandemin och därmed en mycket hög andel 

fjärrundervisning har detta arbete haltat något under året. Framförallt så har inte elever från 

olika årskurser träffats på grund av smittskyddsskäl.  

 

Situationen har gjort att tyngdpunkten i värdegrundsarbetet det senaste året har genomförts 

inom ramen för undervisningen ute i kurserna där de sedan skolstarten varit en naturlig del i 

skolans arbete framåt mot att skapa demokratiska medborgare. 

 

Exempelvis har man i svenskämnet läst litteratur som är kopplat till HBTQ frågorna och i 

samhällskunskapen diskuterat demokrati och allas lika värde. 
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Eleverna har dock fått ta del av resultatet av LoV-enkäten samt fått möjlighet att ge respons på 

resultatet på klassnivå under sina mentorstider. 

 

Utvärdering och analys 

 

Vi ser generellt att elever har svårt att värdera information och vara källkritiska. Detta leder till 

att vissa elever har en ganska ensidig uppfattning kring olika frågor exempelvis invandring, 

homosexualitet och ett allt större problem med jämställdhet. Detta syns främst i språkbruk och 

diskussioner.  

 

Vi behövde därför i ett tidigt skede jobba elevaktivt med att främja arbetet och inställningar till 

demokratiska frågor och alls lika värde. Vi behöver även fortsättningsvis ha en nolltolerans mot 

språkbruk som på något sätt nedvärderar andrar människor. Detta är något som vi 

uppmärksammat under raster. 

 

 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 

 

Vi behöver fortsätta att stärka vårt likabehandlings- och värdegrundsarbete på skolan så att alla 

elever oavsett klass eller sociala grupper vet om och vågar engagera sig i till exempel LoV-grupp 

och elevråd. Vi behöver fortsätta arbeta med källkritik och belysa olika områden från olika 

infallsvinklar. Vidare ska vi fortsätta stärka klasserna i att bemöta varandra med en positiv 

inställning och förstå att olikheter berikar. 

 

När pandemin tillåter behöver vi åter komma igång med det övergripande värdegrundsarbetet 

och exempelvis skapa olika temaarbeten och temadagar kring dessa frågor. 

 

Elevhälsoarbetet 

 

Rektors organisering 
 

EHT består i huvudsak av rektor, kurator och speciallärare. Vid behov tillkommer skolsköterska. 

EHT träffas en gång i veckan själva och bjuder vid behov in pedagogisk personal. Professionerna 

inom EHT är tillgängliga minst en dag i veckan. Utgångspunkten för elevhälsans arbete är de 

anmälningar som undervisande lärare gör under läsåret. Varje anmälan följs av ett 

elevhälsomöte där anpassningar och behov av särskilt stöd följs upp. I de fall där en pedagogisk 

utredning behövs går ärendet vidare till EHT där kurator eller speciallärare ansvarar för arbetet 

tillsammans med mentor. Rektor tar beslut om upprättande åtgärdsprogram eller inte. Alla 

beslut dokumenteras och följs upp. 
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EHT jobbar även förebyggande där exempelvis drogpolicyn uppdateras och vi tar fram 

strukturer för kommande temadagar för att stärka tryggheten på skolan. 

 

På skolan arbetar man utöver betygsprognos med elevavstämning i form av färgkodning. 

Färgkodningen är ett komplement till betygsprognosen och genomförs varje månad. Eleverna 

får då en grön, gul eller röd markering i varje kurs beroende på uppvisade kunskaper. 

Tillsammans ger betygsprognos och färgkodningen en bra överblick var eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt i förhållande till kunskapskrav och det går även att utläsa om det är eleven 

eller kursupplägget som behöver stöttas. Det är varje undervisande lärares ansvar att 

genomföra färgkodningen och betygsprognoserna. 

 

Underlaget från färgkodningen och betygsprognos diskuteras vid elevhälsomöte veckan efter 

att kartläggningen är genomförd. Vid mötet deltar både lärare, rektor och elevhälsopersonal. 

Fokus vid mötet är att identifiera riskfaktorer och genom kollegialt lärande stötta varandra i att 

hitta vägar framåt, både på gruppnivå och för olika individer. Vid behov görs en handlingsplan 

där antingen mentor, elevassistent eller i vissa fall elevhälsoteamet blir ansvarig för uppföljning 

av eleven. 

 

När en elev har hög frånvaro eller sviktande resultat sätts en utredning igång. Den första 

instansen är alltid mentor som bokar samtal med elev och vårdnadshavare. Mentor återkopplar 

till elevhälsan som tar beslut om fortsatt utredning i de fall där det behövs. Skolsköterskan 

ansvarar tillsammans med rektor för frånvaroutredning och speciallärare tillsammans med 

mentor för pedagogisk kartläggning. När kartläggning är klar tar rektor beslut om att upprätta 

ett åtgärdsprogram där det framkommit behov av särskilt stöd. I de fall där vi ser att behovet är 

extra anpassningar i klassrummet så handleder specialläraren lärarna i hur de kan arbeta med 

elever både på individ- och gruppnivå. 

 

Administratören ansvarar för uppföljning av frånvaro och sammanställer varannan vecka 

elevernas frånvaro över en fyraveckorsperiod samt kommenterar eventuella mönster i 

frånvaron. Mentorerna har efter varje tillfälle en vecka på sig att prata med berörda elever och 

återkoppla skriftligt till skolsköterska och rektor. I de fall där problematisk frånvaro fortsätter 

inleds en frånvaroutredning med specifika insatser som följd vilka ibland mynnar uti möten med 

elevhälsa och vårdnadshavare för att hitta lösningar för att få eleven tillbaka i skolan. Vid 

problematiska tillfällen samarbetar skolan med kommunens aktivitetsstöd, KAA. 

 

Studie- och yrkesvägledaren har under läsåret i huvudsak arbetat på distans med vägledande 

samtal. SYV deltar alltid på skolmöten med pedagogisk personal för att få en bredare bild av 

skolans verksamhet och hitta möjligheter att bidra med sin kompetens på gruppnivå.  
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Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  

  

Det närvarofrämjande arbetat har delvis fungerat bra men på viss individnivå har frånvaron 

varit påtaglig och renderat i att betyg inte kunnat sättas i en eller flera kurser. Här har skolan ett 

utvecklingsområde inför kommande läsår. Även insatser kring värdegrundsfrågor behöver lyfta 

en nivå till när pandemin lättar och det åter är möjligt att jobba klassövergripande.  

 

Elevhälsoarbetet behöver även förändras så det blir mer inkluderande i så stror utsträckning det 

är möjligt och att all personal blir involverad i elevernas olika situationer. 

  

Skolans styrka är det coachande ledarskapet och formativa förhållningssätt vilket skapar en 

inkluderande och utvecklande atmosfär där eleverna känner sig trygga och vågar tro på sig 

själva. Vidare så är skolans ambition att våga göra saker annorlunda väldigt inspirerande och 

utvecklande vilket gör att elevernas entreprenöriella förmågor stärks under tiden på skolan. 

 
 
Slutsatser 
 

Skolan har en bra grundstruktur men behöver göra vissa förändringar för att inkludera 
personalen på ett bättre sätt och att fånga upp elever som har det jobbigt i ett tidigare skede. 
Det finns en plan för detta arbete och det är viktigt att ge det tid och ha tålamod i arbetet 
framåt. 
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6. Sammanfattning och fokus framöver 

Detta har varit ett år av kreativa och digitala lösningar som satt organisationens flexibilitet på 

prov och där utfallet varit i paritet med fjolårets resultat.  

Elevernas har haft en hög nöjdhet kring sin skolgång, de känner sig mycket trygga på skolan och 

alla elever som genomförde sina kurser lämnar skolan med en examen.  

Vi tar med oss mycket kunskaper från den digitala undervisningen in i läsår 21/22 och har 

många tankar på hur dessa kan omsättas i undervisning på plats i skolan.  

Vi har gjort en del organisatoriska förändringar inför kommande läsår, bland annat kring EHT, 

studiestöd och mentorsarbete. Detta har en direkt koppling till de erfarenheter som detta läsår 

givet oss. 

Utöver de positiva resultaten i våra olika mätningar så fortsätter det totala elevantalet öka på 

skolan för fjärde året. En glädjande utveckling som indikerar på att skolan är trygg och lär ut 

goda kunskaper.  

Vårt arbete med värdegrunds- och likabehandlingsfrågor kommer även framöver vara viktigt för 

oss. Frågorna kommer fortsätta vara naturliga inslag i våra olika kurser men förhoppningsvis 

kommer lättade restriktioner kring pågående pandemi göra det möjligt att återigen jobba 

bredare med frågorna på exempelvis temadagar, ämnesövergripande projekt och andra 

tillställningar där möten mellan olika klasser och grupper åter kan ske. 

Ett lärorikt inslag för lärarna har under året varit att arbeta med betyg och bedömning och fokus 

framåt blir att stärka den likvärdiga bedömningen och öka pedagogernas trygghet i 

myndighetsutövandet kring betygsättning.  

Det vi läst och sedan diskuteras har visat sig vara väl investerad kompetensutveckling som 

berikat och utvecklat hela kollegiet. Det kollegiala lärandet har varit en starkt bidragande orsak 

till den ökade insikten i arbetet framåt. Ambitionen är att ytterligare öka undervisningens 

kvalitet och därmed bidra till ännu nöjdare elever där ännu fler når både en examen och sina 

egna mål.  

LBS Växjö går in i 2021/2022 med passionen att utveckla utbildningen, tilliten till varje individs 

kompetens och vilja att våga testa, utforska, misslyckas, lära och tänka nytt samt modet att 

skapa kulturer och miljöer där lärande och utveckling möjliggörs. 
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7. Resultatbilaga 

 

● Andel med examen 

 

 
 

● GBP avgångsbetyg 

 

 
 

● Betygsfördelning samtliga elever  
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● Trygghet och studiero 

 

 

 


