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1. Ledare – rektor har ordet  

 
Vi startade det gångna läsåret med allt vad pandemin inneburit för elever, lärare och organisation. 
Avseende skola och studier, talades det allmänt i Sverige och världen om pandemins påverkan på 
elevernas kunskaper, samt om och hur kunskapsskulden skulle kompenseras. Detta är en aspekt som 
påverkat läsåret i hög grad. 
 
För de allra flesta elever och personal var det med stor glädje vi sågs igen inom skolans väggar, (för 
några hade distansundervisningen av olika anledningar passat bättre), men ganska snabbt hade 
mycket till stor del återgått till de “vanliga” rutinerna. 
 
Majoriteten av våra nya ettor hade med sig vad vi kunde tolka som en “kunskapsskuld”. Rent allmänt 
märkte vi också av en viss trötthet avseende motivation och lust till studier för de allra flesta elever. 
  
En annan aspekt som påverkat skolans utvecklingsresa är det faktum att den tidigare rektorn slutade 
sin tjänst på skolan under läsåret, vilket kan förmodas påverka skolkulturen på flertal sätt och kan ha 
gett konsekvenser som också kan ses i diverse resultat. Dels utifrån aspekter som vi-känsla, 
motivation, inspiration och vilja till lärande, förändring och utveckling. Denna aspekt kan också ha 
påverkat skolans resultat. 
 
Personalens goda arbete med att utveckla undervisning och fokusmål, trots stora utmaningar under 
det gångna läsåret, visar på en god grund att fortsätta bygga på tillsammans. Kommande läsår 
kommer att erbjuda en möjlighet till en förändring och utveckling som bygger på en stark grund och 
mot en vision som alla kan påverka tillsammans. En grund som består av en gemensam värdegrund 
och en hög ambitionsnivå. 
 
Robert Hjälmeby, rektor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet  

Huvudman för enhet LBS Kreativa Gymnasiet Borås 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. 
 
Enhet LBS Kreativa Gymnasiet Borås 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 2021/2022 18 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Örebro i norr. 
Under läsåret 2021/2022 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 Borås  
Elever 

● Antal elever fördelat per program och årskurs 
 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Teknikprogrammet Design och produktutveckling 15 19 9 

Teknikprogrammet Informations- och medieteknik 10 11 13 

Estetiska programmet Bild och formgivning 26 13 18 

Estetiska programmet Musik 6 7 8 

Estetiska programmet Estetik och media 15 16 24 

 
● Socioekonomisk bakgrund* (enhetsnivå) 

 

Läsår Andel Flickor Andel pojkar Andel (%) elever med 
eftergymnasialt utbildade 
föräldrar 

Andel (%) utländsk 
bakgrund 

2020/2021 19 81 56 18 

2021/2022 21 * 79 * 58 * 22 * 

             * Statistik från den 15 oktober 2021, hämtat från Skolverket 2022-06-29 

 

Personal  

Under LÅ 21/22 har vi varit 27 personal på skolan i olika funktioner och anställningsgrad, 18 
av dessa är pedagoger varav 15 är behöriga gymnasielärare. 1 st. studerar vid sidan om sina 
arbeten för att få behörighet genom VAL-utbildning. Övriga har adekvat högskoleutbildning 
utifrån ämne och inriktning. Rektor har gått den statliga rektorsutbildningen och biträdande 
rektor har påbörjat densamma.  

 
Skolans elevhälsa består av skolsköterska på 50%, kurator 20%, specialpedagog 100% samt 
under höstterminen SYV ca 10%, som under vårterminen gick över till digital SYV. Utöver 
detta har skolan en central resurs med skolläkare och Skolpsykolog. Övriga resurser på 
skolan är skoladministratör samt 3 elevassistenter som bistår elever under skoldagen.  

 
Lokaler  

Vi huserar sedan 3,5 år tillbaka i nya, kreativa och ändamålsenliga lokaler.  Vi fick i de nya 
lokalerna tillgång till en ALC- sal (Active Learning Classroom), som ger tydliga förutsättningar 
för ett elevaktivt, kollaborativt arbetssätt. Active Learning Classroom lämpar sig bra för 
problembaserat lärande, där eleverna tar sig an olika utmaningar tillsammans. Tanken är 
inte att ALC-klassrummet ska ersätta vanliga klassrum, det ska ses som ett komplement. 



 
 

Skolan har också, förutom traditionella salar, även fotostudio, bildsal, E-sport sal, 
musikstudio samt labb-sal.  Flera av skolans salar, samt våra grupprum och andra 
elevutrymmen, ger möjlighet till varierade arbetssätt. 

 
Organisation och arbetsformer  

Vårt mål har varit att skapa en skola där lärandet står i fokus, det betyder att skolans dagliga 
arbete, allt från organisation till att lektioner ska sträva efter att utveckla undervisningen 
och främja elevernas lärande. Det som syns och märks i klassrummet för eleverna varje dag. 
Vårt syfte med utvecklingsarbetet är att lyfta fram och analysera verksamheten, skapa 
fokusområden som har sin utgångspunkt i verksamhetsnära frågor och som gemensamt 
utvecklar densamma. På vår skola är ett relationsskapande arbetssätt något som vi 
gemensamt strävar efter, en gemensamhetskultur där det är nära mellan elev och lärare.  
 
Skolans ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor, administratör, specialpedagog 
med utvecklingsuppdrag samt 1:e lärare tillika arbetslagsledare.  

 
Skolan har strävat efter att ha en tydlig uppdelning mellan arbets- och 
utvecklingsorganisation och med en infrastruktur och rollfördelning i olika led för att stödja 
detta arbete. Under vårterminen har organisationen fokuserat mer på det operativa än 
utvecklingsorganisation. EHT, ledningsgrupp och team (f.d. arbetslag) har haft en veckovis 
mötesstruktur och agenda.  

 
 

 
 
 

 
  



 
 

 
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. 

 

 
 
 
 

  



 
 

4. Läsåret 2021/2022  

Fokusområden/utvecklingsområden 

 
Alla i mål 

- öka examensgrad och betygspoäng 
- öka närvaro 

 
Delmål 21/22: examensgrad 95 % 

 
Skolutveckling och förändringsarbete tar tid, därför finns det en långsiktig plan för vårt 
kvalitetsarbete på skolan. Vårt mål är att fortsätta skapa en skola där lärandet och undervisningens 
kvalitet står i fokus, vilket innebär att allt vi gör bör ha som syfte att stödja och utveckla undervisning 
och främja elevernas lärande. Vårt syfte med utvecklingsarbetet är att kontinuerligt lyfta fram, 
betrakta, beskriva och analysera verksamheten och med utgångspunkt i verksamhetsnära frågor 
formulera fokusområden.   
 
Ett relationsskapande arbetssätt är något som vi gemensamt vill fortsätta att sträva efter, en trygg 
skolkultur med ett starkt vi, där det är nära mellan elev och lärare, elev/lärare och organisation. 
Arbetsro är ett område som vi behöver se över och fortsätta att fokusera på. 
 

 
 
Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete i vår utvecklingsresa. 
 
En aspekt som påverkat utvecklingsresan är det faktum att rektor slutade sin tjänst på skolan under 
läsåret, vilket kan förmodas påverka skolkulturen på flertal sätt och kan ha gett konsekvenser som 
också kan ses i diverse resultat. Dels utifrån aspekter som vi-känsla, motivation, inspiration och vilja 
till lärande, förändring och utveckling.  
 
Andelen elever med examensgrad har minskat med 3 procentenheter, från 86% (2021) till 83% 
(2022). 

Under förra LÅ en ökning i elevernas upplevda nöjdhet angående kreativiteten på skolan. Nu anser 
61% sig vara nöjda i hur utbildningen ökar deras kreativa förmåga. Vi värnar om och intensifierar 



 
 

ytterligare vårt arbete kring kreativ och variationsrik undervisning. Trivselfaktorn har ökat något, 
84% av eleverna trivs på skolan. 

Något som vi behöver fortsätta prioritera är hur mentor kan bidra till struktur och stöd för elevernas 
studier. Det har skett en liten ökning för i år, från 78 till 80%. 
 
Att starta läsåret med en introduktions- och informationsvecka med innehåll som studieteknik, 
snabb recap föregående termins innehåll i kurser, inspiration och verklighetsbaserade aktiviteter, 
samt vad det innebär att vara elev på skolan, upplevdes ge effekt, men delar som studieteknik och 
inspirerande aktiviteter behöver upprepas och följas upp kontinuerligt under läsåret. 
 
För att ytterligare öka känslan av trygghet, känslan av sammanhang, sammanhållning och 
samarbete, samt att snabbare fånga upp eleverna har vi fortsatt under läsåret diskuterat kring 
mentorskapet och hur det bör ges mer tid och fyllas med tydligt innehåll. Pedagogerna har 
diskuterat innehåll och tagit fram förslag på ett årshjul för mentorskapet i år 1, år 2 och år 3. Detta 
vill vi implementera kommande läsår. 
 
Ur ett organisatoriskt perspektiv har vi inför kommande läsår skapat en regelbunden tid på schemat 
för att skapa utrymme för mentorskapets mångfacetterade sidor som t ex: 

● relationsbyggande 
● information / kommunikation 
● delaktighet / elevinflytande 
● stöd i skolarbetet 
● EHT-konferenser  

 
Fokusområde: “Creative Genius”.  

● Fortsätta att utveckla en kreativ och variationsrik undervisning genom kollegialt 
lärande och att vara frikostig och ha en lärande organisation där vi vågar dela 
exempel från vår yrkesvardag med varandra för att utveckla den, vi vågar och vill 
lära nytt. 

● Vi fortsätter vårt arbete med samplanering/samverkan mellan grund och inriktning, 
vi arbetar för att skapa en röd tråd i våra program, vi utvecklar nuvarande projekt 
och skapar nya. 

● Fortsatt värna om vårt arbete kring relationsskapandet mellan pedagoger och elever 
för fortsatt hög trygghet och trivsel. 
 

Fokusområde: “Plugga smartare” 
● Vi arbetar med studieteknik bland annat genom workshops i modern studieteknik. 
● Vi arbetar med förmågor och begrepp. Lära om hur man analyserar, nyanserar mm. 

Vi arbetar för att skapa samsyn och en gemensam lektionspraktik för hur vi arbetar 
med dessa begrepp. 

● Big 6 - arbetet med förmågorna har legat på lärares individuella planeringar och 
initiativ. 

● Fortsatt förtydliga rutiner och strukturer kring Gymnasiearbetet. 
 



 
 

Fokusområde: “Formativ undervisning” 
● Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla den gemensamma lektionspraktiken. Vi 

har tagit avstamp i Helena Wallbergs “Lektionsdesign “samt Dylan Williams “Att följa 
lärande - formativ bedömning i praktiken” och kommer att lägga till fler forskares 
perspektiv, t ex framgångsfaktorer som Håkansson och Sundberg lyfter fram i 
“Utmärkt undervisning”.  

● Fortsatt arbete kring kollegialt lärande, lektionsplanering, återkoppling, formativt 
arbete mm.  

● Processgenomgång EHT /EWS arbete för att förstärka och effektivisera. 
 

Vårt arbete där lärare delar med sig av sin undervisning, planerar och utvärderar undervisning 
tillsammans har resulterat i flera samarbeten både mellan inriktningslärare i olika kurser, men 
framför allt har det öppnat för samverkansprojekt mellan inriktningslärare och lärare som undervisar 
i grundämnen. Detta ligger som grund för flera arbeten som kommer utvecklas vidare under 
kommande år, bl.a. projekt där man samverkar kring fysik/teknik och VR-teknik. Vi har under läsåret 
utvecklat våra projektveckor så att alla lärare är engagerade i projekten och att eleverna arbetar i 
projektformer över klass och åldersgränser. Detta skriver eleverna även i år om i sina utvärderingar 
som något de ser fram emot i sin utbildning och som ger ett mervärde. Vi har haft ambitionen att 
skapat en ny tydlig struktur för gymnasiearbetet vilken vi kommer fortsätta att förädla under 
kommande LÅ.  

Arbetet med studieteknik under läsåret har främst skett på lektioner i svenska, samhällskunskap och 
matematik, och arbetssätt och arbetsformer kommer att kunna utvecklas under kommande LÅ.  

Lärare har fortsatt arbetet med “Lektionsdesign” och “Att följa lärande”, en bra grund för en 
gemensam förståelse av uppdraget samt en grund för utvecklingsarbetet. I år har varje enskild lärare 
satte mål samt åtgärder / genomförande efter kompetensutvecklingens innehåll, kunskapsmål och 
undervisningsresultat, betygsprognoser och utvecklingssamtal. Den individuella inriktningen innebar 
en mer träffsäker utvecklingsplan, då den utgick från den enskilde lärarens medvetenhet, motiv och 
behov. I dialogen kunde läraren utmana sig att prova nya strategier, metoder osv som var mer 
riktade mot den egna undervisningspraktiken. Det blev också ett flöde i genomförandeprocessen då 
uppföljningssamtalen låg månadsvis.  

Den individuella inriktningen har fortsatt och kommer att förstärkas inför kommande läsår med 
annan kompetensutveckling som stöder utvecklingen parallellt. 

Specialpedagogen har fortsatt sitt utvecklingsuppdrag på skolan som även detta läsår har innehållit 
aspekter kring lesson-learning study samt enskilda reflektions- och handledningssamtal med 
pedagoger efter enskilt uppsatta mål. Målen sätts utifrån lärarens egna identifierade 
utvecklingsbehov inom lektionsdesign, bedömning & betyg, eller från underlag om enkäter och 
undervisningsresultat.  

Exempel på aspekter/mål som lärare fokuserat i design av sin undervisning - att hur: 
 

● klargöra förväntningar, tydliggöra syfte och kursmål 
● skapa studiero och att elever visar respekt för varandras behov 



 
 

● träna eleverna i att vara i lärprocessen inte låsa sig mot betyg/resultat (formativt 
inte bara summativt) eftersom det kan hindra utveckling och kreativiteten 

● skapa rutiner för den egna reflektionen (ex loggbok) 
● jobba med det egna förhållningssättet och hur jag framstår i klassrummet 
● skapa en pluggkultur - mindset grit osv gm att träna ett kritiskt tänkande först? 
● återhämta sig, fylla på sig, bli stimulerad och inspirerad som pedagog 
● våga vara operfekt 
● ge inlärningsstöd och tydliggörande pedagogik  
● skapa lärmiljö, klassrumsorganisation  
● analysera vilka kritiska situationer som finns  
● variera undervisningen 
● förbättra/anpassa feedback och framåtsyftande återkoppling mot olika målgrupper 
● själv- och kamratbedömning + metakognition (systematisera, studie-/lärgrupper?) 
● hantera elevbeteenden som t ex utåtagerande, introverta eller frånvarande 

mentalt/fysiskt  
● hantera den egna frustrationen i o m ansvar över att de ska bli godkända 
● hitta balans mellan krav och elevers förmåga 
● som mentor, få till det där med KASAM-samtal  

Under höstterminen genomfördes observationer i alla klasser och på så sätt skapades en gemensam 
uppfattning om grupper, klasser, kurser, lokaler och lärmiljöer. Specialpedagogen och läraren har 
tillsammans arbetat med lärarens egna utvecklingsområden och satt fortsatta mål inför nästa läsår. 
Alla lärare beskriver det som nödvändigt att avsätta tid för att reflektera kring sin undervisning, 
tillsammans med en kvalificerad samtalspartner, samtidigt som många känner sig trötta, en del har 
känt sig omotiverade pga. av varierande skeenden under det gångna läsåret. 

Vi behöver vårda och förvalta områden som stöder elevernas nöjdhet av undervisningen, t ex kreativ 
och designad undervisning, t ex stödfunktioner som EWS, närvarofrämjande insatser samt 
ämnesstöd. Dessutom behöver vi utveckla strategier för att öka elevernas upplevelse av trygghet vid 
kränkningar. 

 
 

  



 
 

5. Resultatredovisning 

Kunskaper 
● Andel med examen 

 

 
 

 
 

Vi ser en generell sänkning med 3% i examensgrad, framför allt bland pojkar. Flickornas 
examensgrad har ökat med 23 procentenheter och pojkarnas har minskat med 10. Flickor ökar och 
har i år 100% examensgrad, i jämförelse med 80% av pojkarna på estetiska programmet på LBS Borås 
2022. Det är en sänkning på båda programmen, men däremot har examensgraden för flickor ökat på 
estetprogrammet. Estetiska programmet har minskat med 3 procentenheter och är fortfarande det 
program med högst examensgrad. Teknikprogrammet har minskat med 7 procentenheter. 
 
 
 

 
 



 
 

● GBP avgångsbetyg 
 

 
 

 
 
GBP har på totalen minskat med 0,4. För flickor hr GBP ökat från föregående läsår, från 13,2 till 14,7. 
För pojkar minskar GBP från 13,2 till 12,2. GBP minska även sett till programmen där den största 
förändringen mot föregående läsår är på det estetiska programmet, en minskning med 0,8 mot en 
teknikprogrammet där minskningen är 0,1. Skillnaden mellan könen är på det estetiska programmet 
där flickor ligger på 2,6 och på teknikprogrammet går inga flickor. Pojkar får något högre GBP på 
teknikprogrammet än pojkar på estetiska programmet.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

● Betygsfördelning samtliga elever  
 

 
 

 
 
Generellt är betygsfördelningen relativt stabil och ser i stort ut som föregående läsår. Det är små 
förändringar i procentenheter gällande exempelvis E-nivå. Andelen F har sjunkit något på estetiska 
programmet men ökat på teknikprogrammet vilket vi kan härleda till en klass med drastisk 
försämring i sina resultat under läsåret. Det är mycket få elever som läser IM vilket ger stort utslag 
på statistiken, men även där har andel F minskat mot föregående läsår.  
 
Flickor når generellt de högre betygsstegen C-A än pojkar, så ser det även ut över tid. I övrigt är det 
relativt stabilt, där vi ser att både pojkar och flickor ligger kvar på ungefär samma betygsfördelning 
totalt sett som föregående läsår, även om tendensen till försämrade resultat syns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Engelska 

 

 
 
Engelskan 5 har fått förbättrade resultat sedan föregående läsår, främst gällande lägra andel F och 
högre andel A, vilket vi ser är en direkt konsekvens av att flickor enbart når betygsstegen C-A i år. 
Även pojkar når i högre utsträckning än föregående läsår C-A och andel F minskar.  I både engelska 6 
och 7 ser vi däremot försämrade resultat mot föregående läsår, där andel F ökar i engelska 6 
samtidigt som färre elever når C-A, och i engelska 7 minskar såväl andel F som B-A. Flickor når 
generellt de högre betygsstegen i större utsträckning än vad pojkar gör i samtliga engelskkurser.  
 
Svenska och svenska som andraspråk 

 
 



 
 

 
 
Resultaten i svenska 1, 2 och 3 har på totalen gått ner något. Andel F ligger relativt stabilt förutom i 
svenska 2 där de ökar dramatiskt. Andel C-A har minskat i samtliga kurser. I svenska som andraspråk 
1,2 och 3 har resultaten försämrats något på vissa punkter men förbättrats i andra. Värt att notera är 
att det är få elever som läser svenska som andraspråk vilket ger stort utslag på statistiken. Värt att 
notera är dock ökningen av andel F i svenska som andraspråk 1 och 3 och andel A som ökat i svenska 
som andraspråk 3.  
 
Det fins inga generella mönster i könsfördelning. Vi kan istället se att flickor har en lägre andel F än 
pojkar i svenska 1, men avsevärt högre i svenska 2 och något högre i svenska 3. Flickor har en högre 
andel F i svenska 1 och 2 än pojkar, men i svenska 3 är det mer jämt fördelat. Varför så många fått F i 
svenska 2 i år är något att titta vidare på.  
 
 
Matematik 

 
 



 
 

 
 
Det är en mycket större andel F i matematik 1b och 2b. I matematik 1c, 2c och 3c är det generellt 
bättre resultat jämfört med förra året. Det finns drastiska förändringar på flick-/pojknivå. I 
matematik 1b har vi gjort ett stort tapp mellan 2021 och 2022 och enormt tapp för matematik 2b 
mellan 2021 och 2022 med fler underkända betyg. I matematik 1c kan vi se en ökning i de högre 
betygsstegen från 2021 till 2022. I matematik 2c är det en jättestor förbättring mellan 2021 och 2022 
och högre andel högre betyg. I matematik 3c ser vi också en stor förbättring.  
 
Gymnasiearbete 

 
 

 
 
Marginell sänkning på estetsidan, förbättring på tekniksidan. Förbättring hos flickorna på båda 
programmen och en liten försämring hos pojkar. I jämförelse totalt mellan 2021 och 2022 på 
måluppfyllelsen av gymnasiearbete ser vi inga större förändringar. Däremot när vi ser på skillnader 
mellan könen ser vi att fler elever klarar måluppfyllelse i gymnasiearbetet i jämförelse med pojkarna 



 
 

där det är fler som inte når måluppfyllelse mellan 2021 till 2022. Högre grad av godkända arbeten på 
estetprogrammet än på teknikprogrammet. 
 

 
● Resultat nationella prov 

 
Matematik 

 
 

 
 

 



 
 

 
I kursen Matematik 1b fick 74% av eleverna som genomförde proven betyget F VT22, detta att 
jämföra med VT19 där 29% fick betyget F. Även andelen högre betyg C-A minskar jämfört med VT19. 
Dock bra att ha i åtanke att Matematik 1b har fått en ändrad kursplan inför läsåret 2021/2022 och 
siffrorna kan därmed anses inte vara helt direkt jämförbara. I matematik 2c fick 19% av eleverna F 
och i matematik 3c var motsvarande siffra 28%.  

 
I en jämförelse mellan pojkar och flickors betyg i kursen Matematik 1b fick 70% av flickorna F på 
provet och 73% av pojkarna. Ingen elev har nått betygsstegen C-A i någon kurs förutom några 
enstaka pojkar i matematik 3c. Inga stora skillnader kan alltså ses på provresultaten baserade på 
kön. 

 
Vidare kan vi se att det är avsevärt för elever som får ett högre kursbetyg än provresultat i samtliga 
matematikkurser, där matematik 1b och 2b sticker ut. Andel elever som får ett högre kursbetyg än 
provresultat har också ökat mycket sedan VT19.  

 

 
Engelska  

 
 

 
 



 
 

 
 
Resultaten i engelska är stabila sedan VT19. Viss tendens finns till att andel E ökat, vilket det gör hos 
såväl pojkar som flickor. Ingen av de elever som genomförde proven fick F i resultat, och vi kan se att 
det är fler elever på teknikprogrammet som genomför alla delar av proven än på teknikprogrammet.  
 
Vidare ser vi att andel elever som fått ett lägre kursbetyg i engelska 6 ökat sedan VT19 då proven 
senast genomfördes. Andel elever som fått ett högre kursbetyg än provresultat har minskat något.  

 
Svenska/svenska som andraspråk 

 
 

 



 
 

 

 
 
Resultaten i svenska 1 och 3 har förbättrats något sedan VT19 sett till att andel F minskat i svenska 1 
och att det är en större variation på resultaten i svenska 3, där samtliga elever som deltog fick 
provresultatet E VT19. Vi ser också en ökad genomförandegrad, främst på det estetiska programmet, 
i svenska 3 mot VT19 vilket kan påverka resultatet. Både flickor och pojkar har en minskad andel F 
och ökad andel av de högre betygsstegen.  
 
Vidare ser vi att överensstämmelsen ökat i både svenska 1 och 3 mot VT19 gällande de som har ett 
lika provresultat som kursbetyg. Dock kvarstår att 16% av eleverna får ett lägre kursbetyg i svenska 1 
och 14% i svenska 3. En tredjedel av eleverna får ett högre kursbetyg än provbetyg, med något 
större andel i svenska 1 än i svenska 3.  
 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Utifrån resultatet i elevenkäten vill vi särskilt lyfta fram två frågor: 
 

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

 



 
 

 
 
I AcadeMedias elevenkät som genomförs på alla skolor i januari varje år ser vi att andelen elever som 
känner sig trygga i skolan har minskat från 97% 2021 till 90% 2022. Resultatet har minskat mycket 
bland flickorna som står för den största minskningen, 26 procentenheter sedan 2021. Vi ser även en 
minskning med 2 procentenheter gällande elevernas uppfattning om de behandlar varandra på ett 
bra sätt. På denna fråga är det pojkarna som minskat sedan föregående läsår, även om skillnaden 
mellan könen inte är lika stor gällande denna fråga.   



 
 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten  

 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 
Vårt mål har varit att skapa en skola där lärandet står i fokus, det betyder att skolans dagliga arbete, 
allt från organisation till att lektioner ska sträva efter att utveckla undervisningen och främja 
elevernas lärande. Det som syns och märks i klassrummet för eleverna varje dag. Vårt syfte med 
utvecklingsarbetet är att lyfta fram och analysera verksamheten, skapa fokusområden som har sin 
utgångspunkt i verksamhetsnära frågor och som gemensamt utvecklar densamma. På vår skola är 
ett relationsskapande arbetssätt något som vi gemensamt strävar efter, en gemensamhetskultur där 
det är nära mellan elev och lärare. 
 

 
I vår organisation skiljer vi på arbetsorganisation och utvecklingsorganisation, båda 
organisationstyperna har tydliga mötesstrukturer och är inplanerade i ett kalendarium med agenda 
som är känd av alla. Det är rektor som har det övergripande ansvaret för att planera innehåll och 
riktning i utvecklingsarbetet som tar sin utgångspunkt i förra årets analyser av verksamheten. Rektor 
samverkar med förstelärare samt EHT för att stärka och förankra utvecklingsarbetet tillsammans 
med övrig personal på skolan. Det är viktigt att personalen känner att de är delägare av 
utvecklingsarbetet och att det har sin förankring i verksamheten. Ett bottom-up perspektiv präglar 
både vår arbets- och utvecklingsorganisation.  
 
Arbetsorganisationen tar sikte på operativa frågor som rör den dagliga driften av skolan.  
Arbetsorganisationen har operativt möte varje måndag morgon och leds av rektor. Skolans 
schemaläggning ger också utrymme för behovsmöten tisdag till fredag. Här bokar inriktningslärare 
och lärare i gymnasiegemensamma ämnen egna möten efter behov. Under denna tid läggs också in 
uppföljningar såsom klassgenomgångar samt kollegial samverkan kring extra anpassningar 
regelbundet under LÅ.  



 
 

 
Teammöte, som ska ledas rullande av teamdeltagarna, genomförs varannan tisdag. Där har tiden 
fördelats mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation efter behov. Teammötena har en 
tydlig agenda och anteckningar förs löpande och sammanställs i en gemensam mapp där skolledning 
och arbetslagsledare har tillgång till alla anteckningar. Syftet är att arbetslag och enskilda lärare 
lättare skall kunna organisera lektioner utifrån samläsningar, ämnesintegrering och projektläsning. 
 
Ledningsgruppen på skolan består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, administratör samt 
förstelärare. Gruppen har möte varje vecka.  
 
Utvecklingsorganisationen har mötestid 2 timmar/vecka och syftet är att genom kollegialt lärande 
utveckla vår undervisningsprofession, det är vår gemensamma utgångspunkt att undervisning av god 
kvalitet är grunden för ett gott lärande. Vi har arbetat för att skapa en praktikgemenskap, använda 
och utveckla nyckelstrategier i undervisning samt undervisningsmetoder. Alla lärare har ett ansvar 
att aktivt deltaga i det kollegiala samverkansarbetet. Vi har strävat efter att lärarna för en kollegial 
pedagogisk dialog och diskussion i samklang med aktuell forskning och erfarenhetsbaserad kunskap 
för att stärka sina kunskaper och därigenom bli än bättre på att stötta eleverna.  

Utifrån utvärderingar, erfarenheter och analyser i personalgruppen prioriterades mål som arbetades 
med under det gångna läsåret.  

 
 

En översyn gjordes av resurser och kompetensutvecklingsbehov med utgångspunkt i vilka insatser 
och aktioner som skulle göras på de olika nivåerna: 

1) Organisation: skapa förutsättningar för arbets- och utvecklingsorganisation 
2) Grupp/arbetslag 
3) Individ: mentorskap/undervisande lärare 



 
 

Specialpedagog med ett särskilt utvecklingsuppdrag, som arbetar på skolan, arbetade efter detta 
tillsammans med rektor fram förutsättningar för hennes del utvecklingsorganisationen, som varit att 
via kollegiala samtal/observationer, inspiration och handledning (individuellt/grupp), med 
utgångspunkt i läroplan, ämnesdidaktik och metod, samt en utveckling av specialpedagogiska 
metoder integrerade i klassrumsundervisningen och drivet av ett övergripande systematiskt 
kvalitetsarbete utveckla begreppsbildning och praktikgemenskap utifrån våra kvalitetsmål.  

Specialpedagogens arbete med utvecklingsuppdrag på skolan så har året innehållit aspekter kring 
lesson- learning study samt enskilda handledningssamtal med pedagoger efter enskilt uppsatta mål. 
Under höstterminen genomförde specialpedagogen observationer i alla klasser och på så sätt 
skapades en uppfattning om grupper, klasser, kurser, lokaler och lärmiljöer. Målet har varit att 
deltagarna ska få möjlighet att reflektera över vad de gör i sitt klassrum och utveckla undervisningen 
och verksamheten. Alla lärare beskriver det som positivt med auskultationer, där den största vinsten 
varit den egna reflektionen kring sin undervisning.  Specialpedagogen har inte kunnat arbeta med 
det förbyggande och främjande arbetet i klassrummet tillsammans med undervisande lärare, i lika 
hög grad som det var tänkt. Anledningen är att specialpedagogen fick uppdrag som biträdande 
rektor under del av vårterminen och då fick detta område skjutas på. 

Sammanfattningsvis så har det planerade utvecklingsarbetet startat och under läsåret fungerat med 
avsedd avsikt. 

Minst två gånger per termin har vi Elevavstämning/EWS. Inför detta möte gör varje lärare en 
bedömning av om alla elever kommer att klara kursen = grön markering, om det finns behov av extra 
anpassningar = gul markering eller om det trots extra anpassningar inte verkar fungera fullt ut så 
elevhälsan kan behöva stötta = röd markering. På mötet samlas sedan lärare 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 mitten-slutet av terminen kallades fler elever till 
möten med elevhälsan för att behov skulle kunna fångas upp och planering av stöd kunna göras. 
Representanter från EHT har också löpande under LÅ haft möten med lärargrupper utifrån ett Frisk- 
& Risk-perspektiv på gruppnivå för att förebygga och främja arbetet med våra elever.  
 
Genom att koppla en mentor till varje elev vill vi stärka elevens möjlighet till stöd och kontinuitet. Vi 
arbetar med ett relationsskapande förhållningssätt med våra elever. Lärarna ska som mentor 
tillsammans med respektive elev skapa en överblick av varje elevs studier, detta sker varje vecka på 
schemalagd mentorstid. En ökad insikt i hur bedömning för lärande fungerar vill vi tro ökar 
motivationen hos lärare och elever och vidare måluppfyllelse hos elever.   
 
Vi arbetar med blockschema, ett tretimmarspass per kurs och vecka. Undantaget är matematik på 
Teknikprogrammet som är uppdelat så att eleverna läser matematik varje dag. Vårt syfte har varit 
att vi genom längre lektionspass ger lärare och elever chans att kunna fördjupa sig i och fokusera på 
ämnet. Vi har även schemalagt studieverkstad kontinuerligt under läsåret, både på skoltid samt ett 
eftermiddagspass, efter ordinarie skoltid, där eleverna kan arbeta extra med stöd av lärare för att ta 
igen sådant men missat eller för att fördjupa sig/få handledning för ett högre betyg. Under 



 
 

februarilovet erbjöds lovskola / studieverkstad då lärare fanns tillgängliga för eleverna för extra stöd 
i kurserna.  
 
Inom karaktärsämnena arbetade lärarna i så stor utsträckning som möjligt anpassat efter vad som 
efterfrågas inom varje bransch. Eleverna har exempelvis fått arbeta i projekt och har också gjort 
portfolio som kan bli användbara i deras framtida yrkesliv. Under LBS Game Awards, samt LBS Media 
Awards, fick elever också ställa ut sina arbeten, detta syftade till att ge en mer verklighetsanknytning 
och att arbetena inte endast blev skoluppgifter. Det har också skett flera samarbeten mot lokala 
företag. 
 
Under året har skolan arbetat med projektveckor där elever från olika program och årskurser 
samarbetat för att skapa gemensamma projekt inom sina inriktningar. Detta för att få 
ämnesöverskridande samarbeten och även en verklighetsförankring inom det valda programmet. Ett 
arbetssätt för att stärka kollaborativa arbetssätt samt att driva processer från idé till färdig produkt. 
Vidare har studiebesök och gästföreläsningar utförts för att ge eleverna branschmässiga kunskaper. 
 
Pandemin innebar att vi skapade en tydlig skolrutin för alla lärare och elever för att tydliggöra 
arbetet samt gemensamma spelregler för undervisning digitalt. Varje lärare använder enligt 
ordinarie rutin Google Classroom. Lärarna har detta läsår fortsatt med liknande upplägg för dagens 
lektion där eleverna fick tydliga instruktioner om vad de förväntades delta i eller utföra under 
dagens lektion samt hålltider.   
 
 

Bedömning och betygssättning  
Organiserad sambedömning, samplanering och ämnesövergripande arbeten har skett lokalt på 
skolan. Vissa lärare har haft planerad sambedömning för olika projekt/uppgifter. En hel del 
sambedömning sker spontant och framförallt i slutet av läsåret. Diskussioner har förts mellan lärare i 
teamen, samt i liknande ämnen lokalt och regionalt (ämneskollegor på andra LBS-skolor) för att 
skapa en rättssäker och allsidig bedömning. Vissa kurser som för t ex matematik och svenska har 
ämnesträffar legat månadsvis. 
 
Vid några tillfällen under vårterminen har lärarna informerats om och kunnat diskutera den 
kommande ämnesbetygsreformen, dess påverkan och förändringar för gymnasieskolans processer 
kring bedömning och ämnesbetyg. Även förändringarna i läroplanens inledande delar, avseende 
jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer, samt delar av skolans värdegrundsarbete. 
 

Utvärdering och analys 
Skillnaderna i betyg mellan klasserna är slående hög. Även om det är positivt att vissa klasser har 
gjort goda betygsresultat så vet vi att det i små klasser kan finnas några få starka elever som lyfter 
sin klass snittbetyg. Svårare att förklara kan vara de stora klasserna som tillsammans hade så svaga 
resultat, och som försämrades från 20/21 till 21/22. Att många pojkar misslyckas i Ma2b läsåret 
21/22 kan bero på att det bland estetpojkarna i åk2 finns många med brister i motivation/ 
studieteknik/intresse? Kanske valde flera av dem att läsa mer matematik. I jämförelse mellan 
betygsnivåerna inom matematikkurserna och kön på teknikprogrammet kan vi inte dra några rimliga 



 
 

slutsatser då antalet flickor är få. Generellt kan vi dra slutsatsen att flickorna klarar av 
matematikundervisningen bättre än pojkarna, framförallt i år två.  
 
Skillnad i betygsfördelning är marginell mellan 2021 och 2022 att det är svårt att säga något om. Vi 
ser en förändring av betygsnivån för flickor med en höjning mellan 2021 och 2022. Betygsfördelning 
per klass kan vi se stora skillnader mellan klasserna. Musikeleverna och spelutvecklingseleverna har 
generellt en hög måluppfyllelse. E-sportsklasserna och systemutvecklingseleverna har generellt en 
låg måluppfyllelse.  
 
I Ma1b har eleverna generellt fått högre eller lika kursbetyg som provresultat, men ofta inte lägre. 
Förut fick pojkar i större utsträckning samma betyg som vid NP men i år är det mer jämställt. I Ma1c 
är det större skillnader, där är det färre flickor i år som får samma betyg på i kursen som på NP. I 
Ma1b har både pojkar och flickor fått högre betyg i år än förra året. I Ma1c är det fler flickor som får 
högre betyg i år men färre pojkar.  
 
I engelska är slutbetyget rent generellt ofta lika med NP-resultatet. Generellt finns inga större 
skillnader någonstans. Däremot behöver titta särskilt på överensstämmelsen mellan kursbetyg och 
provresultat, då ingen elev fick ett F på de nationella proven, men vi kan se att en relativt stor andel 
får ett lägre kursbetyg.  
 
I svenska är det något mer lika i år än 2019, på bekostnad av de högre betygen. I Sva hade fler högre 
slutbetyg 2019 än 2022 då det är mer jämställt.  
 
Klasser som sätts samman i vissa kurser kan ha påverkat varandra, där vissa klasser sticker ut och där 
har det funnits utmaningar. Då grupper sätts samman från olika klasser i samma kurser kan få dåligt 
inflytande på varandra och påverkar slutresultat negativt. En del personalbyten har ägt rum vilket 
kan ha påverkat skolans strukturella rutiner. 
 
Efter pandemin och distansarbete en längre tid är det något svårt att komma in i gamla rutiner. 
Elever, som började skolan förra året introducerades till distansundervisning under pandemin och vi 
kan ha haft svårare att styra dem till godkända betyg. Detta året har siffran sjunkit ytterligare för en 
del av de klasserna och möjligtvis kan det bero på att distansstarten på gymnasiet påverkat deras 
känsla av misslyckande. 
 
Den skillnad som vi ser i försämrat resultat i matematik 1b kursen tror vi beror på att det i år kom en 
ny kursplan i kursen och det tillsammans med ett nytt nationellt prov gjorde det svårt för lärare att 
förbereda eleverna på rätt sätt inför nationella provet. Förändringar kan även förklaras med att det 
skett ett lärarbyte i matematik 1b-kursen. I matematik c kurserna har resultatet blivit bättre. En 
orsak kan vara att vi har haft extra matematikpass (tisdagar, torsdagar och fredagar). De eleverna 
som då kom till dessa tillfällen utvecklade sina matematiska kunskaper och förbättrade sina resultat. 
 
Lärare har inte fått ta del av sina undervisningsutvärderingar och kan därför inte utgå från de 
resultaten. Efter en genomläsning av UU finns det områden vi överlag behöver prioritera och hitta 
vägar att stärka samt vad som fungerar väl. Att en tydlig uppstart av lektionen gynnar 
undervisningen och att exempel som kreativitet och arbetsro är områden där flertalet elever 



 
 

upplever en stor variation beroende på klass, lärare och kurs. Dessa områden är också 
förutsättningar för elevens lärande och utveckling. Vi kan se att sammanslagningar av olika klasser 
pga. gruppstorlekar fungerar generellt sett och gör att lärandet fungerar lite sämre. Där behöver 
elevernas relationer stärkas än mer för att skapa en trygg och konstruktiv lärmiljö. 
 
Det kollegiala lärandet kring ämnesövergripande samarbeten och sambedömning uppskattas av 
elever. En kurs befruktar en annan och det blir roligare, intressantare och lättare att lära.  

Mentorskapet har blivit bättre enligt elevenkäten där kan man se att det har gått upp 2 
procentenheter, och det ligger nu på 80%. En övervägande del av eleverna är nöjda med deras 
mentors hjälp att skapa struktur och stöd kring elevernas studier, men detta område har fortfarande 
en utvecklingspotential. Kvaliteten på mentorstiden upplevs inte (av olika skäl) tillfredsställande, så 
här ser vi också en utvecklingspotential. 
 
Bristande studiero, låg känsla av inflytande påverkar motivation och lärande. Vi tror oss se att 
elevers brist på stimulans och delaktighet kan kopplas till ett regelbrytande beteende, t ex 
skadegörelse. Sammantaget är det 66% av eleverna som tyckte att skolan har en bra studiemiljö och 
att kan få arbetsro i skolan, det är fler tjejer än killar som upplever en bra studiemiljö. 
Föregående läsår kände 97% sig trygga och 84% tyckte att de har blivit bra behandlade i skolan. 
I år kände 87% sig trygga på skolan. Nöjdheten har minskat med 7% till 72%. 61% av eleverna 
upplever att studiemiljön är kreativ och inspirerande. 
 
Borås stads enkät visar att våra elever i större utsträckning än andra ser mindre ljust på sin framtid, 
upplever sämre hälsa, är mindre aktiva i föreningsliv, känt sig nere, haft ont i magen, känt sig 
irriterad eller på dåligt humör, samt känner sig mycket mer ensamma jämfört med andra 
gymnasieelever i Borås. Pandemieffekten/distansarbete kan ha påverkat detta både direkt och 
indirekt, genom t ex ökad upplevelse av ensamhet och färre relationsskapande aktiviteter i skolan.  
 
Vi ser också att vi haft kluster med elever med olika typer av svårigheter, men med ett mycket stort 
stödbehov, studerar i samma klasser eller grupper och då har det tidvis varit svårt för lärare att svårt 
att hinna med alla anpassningar. Vi har under läsåret arbetat mycket med att hänsyn till elevers olika 
behov av anpassningar ska ske redan i designen av lektionen så att insatser kan göras på en bred 
front i hela klasser och grupper istället för på individnivå. 
 

Slutsatser och arbete framåt  
Slutsatser vi drar av det gångna läsåret är att vissa förändringsprocesser har startat, en del har 
avstannat, och att vi fortsatt behöver hålla fast vid fokusområden och aspekter kring organisering 
och genomförandet av undervisning för att öka kvaliteten på undervisningen. För att öka och 
säkerställa undervisningens kvalitet genom att fortsätta arbetet med våra framgångsfaktorer samt 
att vi fortsätter förädla våra fokusområden. Vi skapar arenor/forum med fast innehåll för att 
fortsätta förädla våra fokusområden. Vi skapar tid för teamsamarbeten, individuell dialog med 
specialpedagog med skolutvecklingsuppdrag, samt en arbetsförlagd konferenstid för 
kompetensutveckling. 



 
 

Vi behöver också starta det nya läsåret med en repetition av tidigare erövrade insikter, såsom t ex 
betydelsen av att tänka till i planeringsstadiet: Hur skapar jag en emotionell uppstart? Hur ger vi 
elever effektiv uppstartshjälp? Hur fångar vi elevernas intresse? De som inte frågar efter hjälp, hur 
skapa differentierade uppgifter/instruktioner på grupp- och individnivå? Hur ska jag jobba med de 
sju frågorna? 

Vi behöver därför arbeta med följande: 
 

● Mentorskapet - årshjul 
Vi behöver tydliggöra skolans förväntningar på mentorns roll och arbetsuppgifter, samt justera 
mentorskapets omfattning och innehåll för att ge förutsättningar för en utveckling till ett gott 
relationsskapande mentorskap. Vi behöver utveckla ett årshjul för mentorskapet; år 1, år 2 och år 3. 
Vi behöver utveckla samarbetet mellan mentor och EHT, tydliggöra EHT som stödfunktion. 

 
● Utvecklingssamtalen 

Vi behöver tydliggöra syftet med utvecklingssamtalen så att elever upplever ett stöd i skolarbetet 
och att det är en del av relationsbyggandet. Vi behöver också se över omfattning och innehåll för att 
göra utvecklingssamtalet mer konstruktivt. 

 
● Studiemiljö - nöjdhet med undervisningen 

Vi behöver fortsätta utveckla en kreativ och inspirerande undervisning. Exempelvis fler utställningar, 
redovisningar som vänder sig utåt också. 
 

● Feedback / framåtsyftande återkoppling 
Vi behöver se över feedback inom estetiska lärprocesser, att träna eleverna i att skilja på sitt arbete/ 
resultat och sin personliga skapandeprocess. Lärare med liknande ämnen kan utveckla en samsyn 
kring hur man kan ge feedback.   
 

● Bedömning och betyg 
Vi behöver se över möjligheterna till samplanering och sambedömning för lärarna under kommande 
läsår, och organisera löpande avstämningar för formativ bedömning och rutiner för återkoppling till 
elev. Både lokalt och regionalt. Eleverna behöver tränas i metakognition samt förståelse för 
lärprocessen och återkopplingens och den framåtsyftande feedbackens syfte och funktion. (lärar-, 
själv- och kamratbedömning) 
 

● Sammansättning av klasser 
Vi behöver se över klassammansättningar i kurser, om det går att sätta ihop de som kan ha en positiv 
effekt på varandra. Schemaläggning överlag kan påverka att resultat blir som de blir.  
 
 
 
 
 



 
 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

 
Rektors organisering  

Alla elever som går på LBS Kreativa Gymnasiet Borås ska känna sig trygga. I lagen finns 
diskrimineringsgrunder, och det är olagligt att diskriminera någon utifrån kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, ålder. På skolan finns en likabehandlings- och värdegrundsgupp som aktivt arbetar 
med åtgärdande och förebyggande insatser för att säkerställa tryggheten på skolan.  
 
Det finns rutiner kring ärendegång vid kränkning, trakasserier och diskriminering. Den i 
personalgruppen som uppmärksammar en kränkning anmäler händelsen skyndsamt till rektor som 
sedan skickar vidare ärendet till huvudmannen enligt gällande rutin. Huvudmannen utreder och 
analyserar situationen tillsammans med rektor.  
 
Varje klass tilldelas en av sina lärare som mentor. Mentorn har det övergripande ansvaret för 
klassen. Det är mentor som kallar till utvecklingssamtal en gång per termin. I utvecklingssamtalet 
samtalar mentor och elev om hur det går för eleven i skolan. Där fokus ligger på elevens kunskaper 
samt hur eleven mår och känner sig trygg i verksamheten.  

 
Utvärdering och analys 

I AcadeMedias elevenkät skriver 89% av LBS Borås elever att de känner sig trygga i verksamheten. 
Här ser vi en liten nedgång från föregående år då 97% av eleverna kände sig trygga i verksamheten.  
 
Det är fortfarande en stor andel av eleverna som känner sig trygga på skolan även om vi ser en 
förändring från föregående år. En faktor till det sjunkande resultatet är att likabehandlings- och 
värdegrundsgruppen inte varit så aktiv under året.  
 

 
Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Slutsatserna är att det finns bra rutiner kring arbetet med likabehandling och värdegrunden samt 
anmälningar vid kränkningar. Där personalen och eleverna behöver bli informerade och väl förtrogna 
med ärendegången och konsekvenserna.  

Under kommande år ska skolan återskapa likabehandlings- och värdegrundsgruppen. I gruppen 
kommer rektor, lärare som undervisar i inriktningsämne, lärare som undervisar i 
programgemensamma ämnen samt elevassistenter ingå.  

Under nästa år finns en ambition att implementera ett årshjul där mentor har möjlighet att arbeta 
med frågor och teman gällande demokrati och värdegrund. I årshjulet diskuterar eleverna med 
mentor kring frågor som: nationella minoriteter, jämställdhet, HBTQI+, sexualitet och samtycke mm.  

Personalen kommer även att arbeta fram och forma skolans värdegrund. Personalen kommer 
tillsammans utforma en värdegrund som sedan ska implementeras i verksamheten.  



 
 

Elevhälsoarbetet 

 
Rektors organisering  

Elevhälsan på LBS Kreativa Gymnasiet Borås ingår rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska. Vid 
behov finns även studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog tillgänglig. Elevhälsan 
träffas för elevhälsomöten en gång i veckan där fokus ligger på åtgärdande samt förebyggande och 
hälsofrämjande ärenden. Under mötet diskuterar, analyserar elevhälsoteamet tillsammans med 
lärarna om extra anpassningar, behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar men 
även hur verksamheten arbetar med de förebyggande och hälsofrämjande frågorna som exempelvis 
arbetet med att främja närvaro. De sista veckorna i juni innan semestern arbetar lärarna och 
elevhälsan tillsammans med att utvärdera verksamhetens resultat samt utvärdera samarbetet 
mellan lärare och elevhälsan. Detta ligger sedan till grund för vilka utvecklingsområden samt hur 
elevhälsan kommer att bygga upp rutiner och arbetssätt nästkommande läsår.  

När en lärare känner oro över elevens skolmiljö och bedömer att en elev riskerar att inte nå målen 
anmäler läraren ärendet till elevhälsoteamet som analyserar och diskuterar ärendet tillsammans 
med läraren. Där en pedagogisk utredning genomförs av elevhälsan, elev, vårdnadshavare, lärare 
samt i vissa fall andra externa aktörer, exempelvis BUP.  

Skolsköterskan erbjuder alla elever i årskurs ett, ett hälsosamtal. I samtalet diskuterar 
skolsköterskan om olika hälsoaspekter tillsammans med eleverna. Med tanke på att alla elever i 
årskurs ett på LBS Kreativa Gymnasiet Borås tar emot erbjudandet och deltar på samtalet ger 
resultaten elevhälsan ett bra underlag att arbeta vidare med, gällande elevernas vanor.  

LBS Kreativa Gymnasiets studie- och yrkesvägledare erbjuder alla elever i årskurs tre samtal om vilka 
valmöjligheter som finns efter studenten. Samtalet ska få en överblick över elevernas studiesituation 
och möjligheter att nå examen. Samtalet är även viktigt för att höja elevernas motivation och 
engagemang. De elever som riskerar att inte nå examen lägger studie- och yrkesvägledaren 
tillsammans med elevhälsan upp en plan och följer upp den vid ett par gånger under läsåret. Studie- 
och yrkesvägledaren planerar för de elever som går ett fjärde år på skolan, samt följer dem till 
examen.  

Utvärdering och analys 
Den sammantagna bedömningen är att elevhälsoarbetet på skolan behöver utvecklas. Det är viktigt 
att alla lärare förstår att även elevhälsans syfte är att arbeta för elevernas måluppfyllelse och inte ett 
separat elevhälsouppdrag. Vägarna mellan elevhälsa, lärare och mentor behöver utvecklas för att bli 
mer effektiva för att gynna eleverna.  

 
Det närvarofrämjande arbetet behöver struktureras och effektiviseras. Under detta läsår har vi 
diskuterat hur vi ska hantera elever med hög giltig frånvaro och med svårigheter att komma tillbaka 
till skolan. Vi upplever inte att elever med svårigheter att komma till skolan har blivit fler efter 
pandemin, däremot är det svårare att få dem som är hemma att komma till skolan. Dessa elever 
efterfrågar fjärr- och distansundervisning i högre grad än tidigare.  
 
Rutinerna för anmälan till rektor när elev riskerar att inte nå målen fungerade inte i den utsträckning 
vi önskar. Den brist vi ser är att lärare inte har gjort denna anmälan för elever som sedan fått F i 



 
 

kurser. Förklaringen vi ser till detta är elevhälsopersonal är väldigt proaktiva och förekommer lärarna 
i deras eventuella oro kring elever. I detta såg lärarna inget behov av att göra anmälan till rektor. 
Under läsåret 2021/2022 kommer vi börja arbeta med EWS med tillhörande möten. Tanken är att 
lärare genom detta gemensamt ska göra bedömningar när de ska göra anmälan till rektor. Även här 
behöver samverkan mellan lärare och elevhälsa blir mer effektiv, så att rätt stöd kan kopplas till rätt 
elev så snabbt som möjligt.  

 
Slutsatser 

En organisatorisk schemaförändring görs för att skapa utrymme för utveckling av läsårets 
fokusområden utifrån individ- och gruppnivå och med ett förväntat ledarskap i mentorskapet med 
ett kopplat årshjul som ska förtydliga uppdraget och göra det mer likvärdigt. I det finns en tydlig plan 
för att implementera och arbeta med de kommande läroplansändringarna om bland annat 
sexualitet, samtycke och relationer.  
 
Vi behöver utveckla och förädla elevhälsans arbete och under ny ledning kommande läsår kan vi 
göra ett omtag angående ärendegång och rutinbeskrivningar samt förtydliga de olika yrkesrollernas 
kompetenser och arbetsuppgifter. Vi behöver ytterligare effektivisera och stärka skolans processer 
för att se till att vi når alla elever och skapa förutsättningar för en ökad måluppfyllelse.  

Utöver det ska vi även arbeta med: 

● Relationsbyggande förhållningssätt - närvarofrämjande 
Vi behöver tydliggöra skolans förväntningar på att all personal utvecklar det relationsbyggande 
förhållningssättet för att öka elevernas trivsel och stärka deras upplevelse av att vara sedd och veta 
vem den kan vända sig till, att skapa en trygg kontakt med mentor. 
Vi behöver utveckla samarbetet mellan lärare och elevhälsan, tydliggöra elevhälsan som 
stödfunktion. 
 

● Hälsofrämjande insatser 
Vi behöver lära känna våra elever tidigare och bemöta med hälsofrämjande insatser.  
Elever behöver fångas upp tidigare för att inte sänka motivation och därmed slutresultat i klassen i 
stort. Vi behöver reflektera över vad som kan uppfattas som kränkande behandling för att kunna 
agera i klassrummet. Vi behöver också tydliggöra när elever föreslår och önskar förändringar. 
Elevrådet behöver ta aktiv del och bidra i detta arbete. 
 

● Rutiner/dokumentation/information och ärendegång kring elev 
Vi behöver förtydliga ansvar och rutiner mellan mentor, undervisande lärare och elevhälsa.  
Vi behöver se över och effektivisera dokumentation och information kring en elev; t ex rutiner och 
innehåll avseende översiktsdokument, frånvaro, EA/ÅP, kortfattad info om och ett foto på eleven. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

 
Vår bedömning är att vi har en väl fungerande undervisning på skolan, som i hög grad är anpassad 
efter våra elevers behov och leder till att en hög andel av eleverna når kunskapsmålen. Även 
demokrati- och värdegrundsarbetet, samt elevhälsans arbete leder i det stora hela till 
tillfredsställande resultat.  
 
Vi kommer under det kommande läsåret att utveckla och fokusera på följande områden: 
 

Samsyn  
De slutsatser vi har dragit efter ett läsår där pandemin långsamt fasar ut och skolan återgår till det 
normala gör att vi under kommande läsår behöver stärka upp vissa rutiner, arbetssätt. All personal 
behöver tillsammans arbeta mot gemensamma mål i alla våra processer och utvecklingsområden 
som bidrar till trivsel och hälsa, bland annat: 
 

o Kärnuppdraget och det kompensatoriska uppdraget 
o Utvärderingsbara mål - uppföljningar 
o Tid och möjligheter för kollegialt lärande och sambedömning 
o Tydliggöra arbetet med mentorskapet  
o Stärka och utveckla rutinerna kring närvaro/frånvaro 

 
Verksamheten kommer tillsammans forma och utarbeta en gemensam värdegrund som kommer att 
ligga till grund för organisationen. Verksamheten kommer även skapa ansvarsgrupper där 
personalen kan vara med och påverka med tankar, synpunkter och åsikter som kan bidra till en 
större samsyn i verksamheten. Ansvarsgrupperna delas upp i fyra kategorier: 

 
1. LOV-grupp - Arbetar med att förebygga kränkningar, trakasserier mm.  
2. Tradition och organisation - Arbetar med rutiner kring friluftsdagar, nationella prov, 

ordningsregler mm.  
3. IT - Arbetar som första hjälpen för personal och elever samt säkerställa IT-kunskapen för 

personalen och eleverna mm.  
4. Trivsel och hälsa - Arbetar med att skapa trivsel i personalgruppen och planera 

personalfester. Allt för att verksamheten ska få en mer samsyn och trivsel.  
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