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1. Ledare – rektor har ordet 

Vilket år vi har haft! 93% måluppfyllelse, provat nya metoder när det kommer till 
omprovstillfällen, utökade relationer mellan lärare och elever, glädje och hårt arbete har 
bland annat året innehållet. En sak är säkert, våra elever trivs oerhört bra på skolan, inte 
minst framgår det av enkäten som gjords under läsåret. Pedagogerna har utmanats och 
utmanat, kreativiteten varit i centrum tillsammans med produktivitet och innebörden att 
vara högskoleförberedande. Detta året har vi framförallt lagt mycket fokus på att få eleverna 
inse vikten av att hålla deadline och arbeta mot deadline i sina ämnen. Kollektivt krafttag 
tagits för att hjälpa elever strukturera upp sina studier. 

I den här kvalitetsrapporten kan du följa vårt och våra elevers arbete under det senaste 
läsåret samt läsa om våra tankar inför framtiden.  

Anders Johnsson, rektor LBS Helsingborg 

 

 

 
 
  



 
 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Helsingborg 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 Helsingborg 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 2022/2022 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 Helsingborg  
Elever 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet Bild och formgivning (ESBIL) 20 15 24 

Estetiska programmet Bild och formgivning (ESBIL) 13 14 5 

Estetiska programmet Estetik och media (ESEST) 30 25 20 

Teknikprogrammet Design och produktutveckling (TEDES) 34 22 27 

 
● Socioekonomisk bakgrund* (enhetsnivå) 

 

Läsår Andel (%) 
Flickor 

Andel (%) pojkar Andel (%) högutbildade 
föräldrar 

Andel (%) utländsk 
bakgrund 

2020/2021 29 71 57 21 

2021/2022 31* 69* 57* 25* 

             *Statistik från oktober 2021, hämtat från Skolverket 2022-08-24 
 

Personal 
18 lärare arbetar på skolan. Huvudparten har en lärarexamen, resterande har adekvat 
högskoleutbildning och några håller i nuläget på att läsa in pedagogisk behörighet.  

Rektor har i grunden en gymnasielärarexamen (legitimerad), har gått den statliga 
rektorsutbildningen samt har under läsåret 2011/2012 gått Rektorslyftet. Biträdande rektor har 
en gymnasielärarexamen (legitimerad). Skolsköterskan är utbildad skolsköterska och kuratorn 
är utbildad socionom. SYV har utöver Studie- och Yrkesvägledarexamen även en 
magisterexamen i Ledarskap. Två elevassistenter har anställning på skolan och arbetar 
huvudsakligen med elever i behov av särskilt stöd. Skolan har en skoladministratör anställd på 
100%.  

Lokaler  
På skolans 2700 kvm finns alla de förutsättningar som krävs för att bedriva våra program med 
god kvalitet. Förutom undervisningssalar för teoretiska ämnen finns salar för foto, film, 
laborationer och grupparbeten (grupprum). Utöver detta finns gemensamma 
uppehållsutrymmen fördelade över skolan samt en inbjudande skolgård med bord och bänkar. 
Samtliga lektionssalar är utrustade med trådlöst nätverk, projektorer och högtalare. Skollunch 
serveras i skolans lokaler. Skolan är målad i LBS profilfärger och även nya möbler köpts in till 
våra gemensamma uppehållsutrymmen. 

 



 
 
 

Organisation och arbetsformer   
Att arbeta med riktiga projekt är en viktig del av undervisningen på LBS Helsingborg. Skolan har 
upprättat och bibehållit flera företagskontakter, varav många har resulterat i samarbeten som i 
sin tur mynnat ut i verkliga projekt. Ett vanligt år, har skolan flera återkommande samarbeten 
med externa aktörer. Exempel på sådana är fotografering av eventet OV Beachhandboll samt 
uppdrag åt och utställningar på Dunkers kulturhus. Andra samarbetspartners är Helsingborgs IF 
och Helsingborgs Stadsbibliotek, där exempelvis filmelever fått i uppdrag att göra officiella 
reklamfilmer. Ett viktigt inslag i arbetet med projekt är att vi arbetar ämnesövergripande för att 
på så sätt integrera olika delar av undervisningen. Detta skapar i sin tur sammanhang och 
mening för eleverna.  

Under sina tre år på skolan arbetar eleverna aktivt med att samla på sig arbetsprover för att 
förbereda sig för olika branschers krav och förväntningar. En viktig dialogpartner för detta är t 
ex The Game Assembly i Malmö, där även en av våra spellärare är utbildad.  

Undervisningen på LBS Helsingborg organiseras i ett blockschema, vilket innebär längre 
lektionspass som möjliggör fördjupning och tydligare målfokus för eleverna.  

På skolan prioriterar vi det pedagogiska utvecklingsarbetet och har möjliggjort det genom att 
avsätta fysisk tid till samverkansmöten, klassamverkan, arbetslagstid m.m. varje vecka. För att 
se att vårt arbete når eleverna i undervisningen har vi infört ett undervisningsråd och ett LOV-
råd och vi är noga med att låta eleverna utvärdera vårt arbete fortlöpande under terminens 
gång genom ämnesspecifika enkäter och intervjuer. Lägesbedömningen, uppföljningen och 
resultatutvärderingen görs ur flera perspektiv och i olika forum. Hos skolledning, lärarlag, 
arbetsgrupper, elevråd, pedagogiska samtal, undervisningsråd och klasser.  

Arbetsprocessen bidrar till en systematik i kvalitetsarbetet och ett säkerställande av att vi 
prioriterar rätt saker. Samtidigt ger processen utrymme för att uppmärksamma sådant som sker 
spontant på skolan. 

 
  



 
 
 

 
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 

I år organiserade vi på LBS Helsingborg vårt pedagogiska utvecklingsarbete kring ledorden 
arbetsro, studieteknik och kunskapsutveckling. Vi har under fem års tid aktivt arbetat för att 
stärka undervisningens kvalitet på skolan. Vårt mål är, och har varit, att hela tiden utveckla 
vår verksamhet genom att finna nya arbetsformer och förfina och befästa de som fungerar. 
Vid läsårets slut, 2021, konstaterade vi bland annat att våra resultat till stor del fallit till följd 
av Covid-situationen. Vi kunde inte bedriva närundervisning i lika stor utsträckning som 
vanligt lyckades inte vi heller stötta eller motivera våra elever som vi brukar. Många elever 
valde att inte komma till skolan trots att de fick möjlighet till det. I och med 
fjärrundervisningen befästes bilden att många elever saknar driv och förmåga att ta eget 
ansvar för sina studier och att vi ”tagit över” ansvaret. Därav skapades ett av årets 
fokusområden att vi som enhet behöver kommunicera ut vikten av, samt lära våra elever, så 
som att följa deadlines, planera sina studier m.m. I år har det skapats en struktur för 
deadline där utfallet är positivt, både bland pedagoger och elever. En större 
inlämningsfrekvens och elevens tagit större ansvar för sina studier/inlämningar än 
föregående år. Det har även implementeras fasta omprovstillfällen som döpts till STEG3, där 
missade arbetsmoment kan examineras. Vid dessa tillfällen har eleverna själva fått anmäla 
sig för att öka deras ansvarstagande. 
 
Vi har medvetet krävt mer av våra elever de senaste åren och förstår att det inte kan ha varit 
lätt för eleverna att ta till sig nya arbetsmetoder och tekniker. Men på sikt, när eleverna lärt 
sig behärska de nya arbetssätten (ex. skrivmallar, lässtrategier, studieplanering m.m.), tror vi 
dock det kommer gagna både deras studieresultat, studiero och motivation. Vi bestämde oss 
därför för att även i år arbeta vidare med att lära våra elever hur de kan tillgodogöra sig 
kunskap på bästa sätt. Dock såg vi över våra metoder utifrån den feedback och de önskemål 
vi fått från våra elever samt utifrån behoven i verksamheten. Vi såg dessutom ett ökande 
behov av att arbeta med just områden som studieteknik och kunskapsinhämtning gällande 
samtliga årskurser.  
 
Kollegiet uppmärksammade vidare ett sämre språkbruk i vissa klasser och menade att vi 
behövde involvera våra elever mer i skolans lika -och värdegrundsarbete. Något som 
eleverna själva önskade och som givetvis är viktigt i sak, men även som medel för att skapa 
en trygg och lugn studiemiljö.  

      
  



 
 
 

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 

 
Skolans totala examensgrad ligger på 93% i år jämfört med föregående års 94%. På 
teknikprogrammet minskar examensgraden från 100% föregående termin till 94% i år, vilket 
är ett resultat av att fyra elever inte nådde målen för en gymnasieexamen i år. Samtidigt 
lyfter sig examensgraden från 89% till 91% på det estetiska programmet.  
 
Flickor får generellt och totalt högre examensgrad än pojkar, 100 respektive 91%. Det gäller 
enbart på det estetiska programmet där 100% av flickorna når examen mot 88% av pojkarna. 
Det går något bättre för pojkarna på teknikprogrammet där 96% tar examen. Det gick inga 
flickor på teknikprogrammet under läsåret.   

 
• GBP avgångsbetyg 

 

 



 
 
 

 
 

Sett till totalen är avgångselevernas genomsnittliga betygspoäng fortsatt högt, totalt 14,8 
vilket är en minskning med 0,2 sedan föregående år. Likt föregående år är trenden även i år 
att fler flickor nått betyget A och flickornas betygsnitt är 2,5 högre än pojkarnas. Pojkarna 
har mycket lik GBP oavsett program.  

 
• Betygsfördelning samtliga elever  

 

 
  

  



 
 
 

 

   

   
En klar skillnad i år är att antalet F reducerats nästan till hälften, sett till den totala 
betygsfördelningen och ligger på 6%. I ämnet matematik har många elever fått betygen E 
och D, dock i kursen MATMAT01b uppgick antalet F till 21%, en höjning mot tidigare år. 
Föregående år fick 20% av eleverna i kursen ENG 5 betyget F, i år blev det en klar 
förbättring där siffran slutade på 2%. Även i kursen ENG 6 har siffran gått ner i år, från 
12% till 5% som fick betyget F i kursen. Nästintill gäller samma resa för kurserna SVE1 och 
SVE2.  

 
 
 
 



 
 
 

• Resultat nationella prov 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
Gällande avvikelser mellan nationella provresultat och kursbetyg kan vi se att det är främst 
ämnet Matematik som sticker ut. Hela 45% av eleverna fick provbetyget F i Matematik 1b 
och 40% i Matematik 1c, en klar försämring sedan senaste tillfälle då proven genomfördes, 
våren 2019. Skillnaden är inte stor mellan flickor och pojkar. Däremot finns stora avvikelser 
mellan de nationella provresultaten i matematik mot det betyg eleverna sedan får i 
kurserna. 
 
I svenska 3 är betygsfördelningen på det nationella provet relativt lik vårterminen 2019. 
Däremot ser vi att skillnaderna mellan könen kvarstår, där flickor i mycket högre 
utsträckning når de högre betygsstegen än pojkar. Flickor har dessutom fått en högre andel 
A i år mot 2019 och pojkarna har fått högre andel F-D än 2019. 
 
Nationella proven i ENG 6 visar att 2% fick betyget F, annars är det inga större förändringar 
sett till tidigare. Betygsfördelningen nationella prov och dess resultat i SVE/SVA-kurserna 
visar på en ökning från tidigare 8% till nu 20% i teknikprogrammet medans estetiska 
program står oförändrande från föregående år (2019), 0% F.  

 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

 

 
 



 
 
 

 
 
Eleverna på skolan känner sig trygga, 94% svarar att de gör det i allra högsta grad. Likaså 
upplever eleverna att de behandlar varandra med respekt, även om siffran gått ner cirka 3 
procentenheter. Med andra ord, ser det ut mer eller mindre som föregående år. Det är 
däremot skillnad mellan flickor och pojkars upplevelse av dessa faktorer, där pojkar generellt 
är tryggare och upplever att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt än flickor. 
  



 
 
 

 
 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

Undervisning  

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 
På LBS Helsingborg är vår grundsyn att alla elever är allas ansvar och det innebär att vi 
tillsammans måste samverka för att stötta våra elever till att nå målen för utbildningen.  
Lärande står i fokus på skolan för både elever och personal. Som rektor verkar jag för 
kollegialt lärande, professionsutveckling och ett tätt samarbete mellan ledning, elevhälsa, 
pedagogisk personal och inte minst skolans elever.  
  
Lektionerna på skolan är uppdelade i block. Ett block är i regel 3 timmar långt för en kurs på 
100 poäng. Med andra ord har eleverna 180, respektive 90 (för50- poängskurser) minuters 
lektionstid per ämne i veckan vilket medför att den garanterade undervisningstiden på 2180 
h nås med råge. Skolans få schemabrytande aktiviteter är vidare alltid kopplade till en eller 
flera kurser. Vår återkommande profilvecka under v.7 är exempelvis kopplad till samtliga 
profilämnen som t e x, design, programmering, bild, engelska, svenska m.m. Syftet med 
detta sätt att organisera undervisningen på är att möjliggöra för eleverna att gå på djupet i 
sina respektive kurser och få mycket tid tillsammans med sina lärare i klassrummen. 
Upplägget kräver en medveten lektionsdesign, vilket finns på skolan. Varje block varvas med 
föreläsningar, diskussioner, eget arbete m.m. Vidare inleds och avslutas lektionerna på ett 
likartat sätt. 

 
Den schemalagda pedagogiska tiden, som är återkommande varje vecka, är stommen för 
skolans pedagogiska utvecklingsarbete. Här finns tid avsatt för planering av 
ämnesövergripande projekt, gemensamma föreläsningar, aktionsforskningsdiskussioner, 
gemensam litteraturläsning, pedagogiska diskussioner och samverkan kring enskilda elever 
och klasser. Parallellt med vårt utvecklingsarbete i kollegiet involveras elevernas röster 
kontinuerligt under läsåret genom skolans undervisningsråd och LOV-råd (Lika- och 
värdegrundsråd).   

I år organiserade vi arbetet på skolan för att utveckla undervisningens kvalitet utifrån 
ledorden arbetsro, studieteknik och kunskapsutveckling. Detta gjorde vi huvudsakligen på 
följande sätt: 

Aktionsforskning 
Senaste åren har vi arbetat med aktionsforskning som metod i vårt pedagogiska 
utvecklingsarbete. Våra aktioner kopplades till våra fokusområden/ledord eller andra 
pedagogiska dilemman som uppkom under gemensamma pedagogiska tiden.  

Aktioner och auskultationer  
En av skolans förstelärare ansvarade för att organisera de auskultationer som planerades för 
detta år. Fokus lades på våra ledord. Två aktioner var ämnade att genomföras HT 21 och 



 
 
 

därefter ytterligare två VT 22. Under HT var auskultationerna riktade mot ledordet 
“arbetsro”. Lärarna fick själva önska vad de ville deras auskultationspartners skulle titta 
närmare på utifrån våra fokusområden. Exempelvis ledarskap i klassrummet. Efter 
auskultationerna diskuterades och analyserades aktionerna i kollegiet och lämpliga aktioner 
planerades inför nästkommande auskultationstillfälle. För arbetet med att ta fram lämpliga 
aktioner samt tillhandahålla mallar för diskussioner i arbetslagen ansvarade en annan av 
skolans förstelärare. Att genomföra aktioner i det dagliga arbetet har mer eller mindre blivit 
en självklarhet bland skolans pedagoger.  
 
Anteckningsteknik och skrivmallar 
Två av skolans förstelärare ansvarade för det fortsatta arbetet med att lära eleverna 
anteckningsteknik och att använda skrivmallar. Arbetet påbörjades redan för två år sedan 
och syftar till att lära eleverna en bättre studieteknik samt att optimera sitt skrivande genom 
att snabbare och lättare komma igång med uppgifter och, med skrivmallarnas hjälp, få en 
bättre struktur i sina texter.  
 
Studiestöd och planeringshjälp 
Skolans två elevassistenter erbjuder samtliga elever hjälp med studieplanering och extra 
studiestöd varje onsdagseftermiddag. Vidare anordnades extralektioner för de elever som 
hade F med sig sedan tidigare årskurser samt elever som har svårigheter i pågående kurser.  
 
Omprovstillfällen 
Skolan har i år fasta omprovstillfällen för elever att ta igen missade examinationer. Genom 
att erbjuda fasta omprovstillfällen är syftet att lära eleverna passa deadline bättre, ta mer av 
eget ansvar för sin studiegång samt skapa struktur på skolan kring omprovstillfällen.  
 
Undervisningssamarbeten 
Samarbeten mellan ämnen, skarpa projekt åt riktiga uppdragsgivare, studiebesök och 
information om eftergymnasiala studievägar utvecklades vidare.  
 
Undervisningsråd 
För att möta vår ambition, att samverka med våra elever fortlöpande under läsårets gång, 
planerades fyra undervisningsråd in även detta år. Representanter från skolans samtliga 
klasser och med olika förutsättningar finns representerade i rådet som leds av biträdande 
rektor/specialpedagog. Även rektor och några undervisande lärare deltar vid mötena.  

Synliggöra studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar 
Vi arbetade även i år med att systematisera och synliggöra vägledning som hela skolans 
ansvar. Skolans vägledare är ansvarig för detta arbete som syftar till att öka elevernas 
motivation samt medvetandegöra dom om kopplingen mellan det som händer på 
lektionerna idag och deras framtida utbildningar/arbete.   

 
Bedömning och betygssättning 

Grunden för en likvärdig bedömning är att lärarna vet hur de ska tolka de nationellt 
uppställda kunskapskraven. Vi samverkar mycket på skolan i pedagogiska frågor och 



 
 
 

diskussionen kring vad det är som bedöms och hur det bedöms hålls därför levande. I 
ämnesövergripande projekt blir också bedömningsdiskussioner ett naturligt inslag. Ett led i 
arbetet med likvärdig bedömning har varit att diskutera vad de, för de flesta kunskapskrav 
gemensamma värderande begreppen, betyder och hur de ska tolkas. Kollegiet upplever sig 
bekväma med terminologin och vet hur de ska tolka kunskapskraven i sina kurser.  
 
Ämneslärare tar vid behov hjälp av sina kollegor för att sambedöma uppgifter, både vid 
nationella prov och vid andra tillfällen. Olegitimerade lärare som ännu inte avlagt 
lärarexamen betygsätter sina kurser i samråd med skolans rektor.  Vi genomför en analys av 
resultaten på de nationella proven och satta kursbetyg och hur dessa korrelerar.  

 
Utvärdering och analys 

Vår största utmaning i år, i vår strävan att få alla våra elever till att nå målen för en 
studentexamen och godkända betyg i sina kurser, var att motivera elever som vi bedömde 
vara i behov av extra hjälp att faktiskt fysiskt ta sig till skolan. För att hjälpa eleverna så 
mycket som möjligt har skolans pedagoger samverkat ännu mer i år för att tillsammans 
hjälpa eleverna till att nå målen. Ett dokument upprättades i vilket “klara” kurser 
markerades så att undervisande lärare kunde se vilka elever som behövde hjälp med andra 
kurser även om de var färdiga med just berörd lärares. På så sätt kunde all undervisningstid 
utnyttjas maximalt. Skolans elevhälsoteam och skoladministratör utgick från dokumentet 
och ringde bland annat runt till de elever som riskerade att inte nå målen för godkänt betyg 
och uppmanade dessa att komma till skolan för att få hjälp. Skolans elevassistenter hjälpte 
elever på plats och sökte elever som var hemma via mail.  
 
Trots årets utmaningar har elevernas slit och skolans arbete resulterat i att 4 elever ändå 
inte nådde målen för en studentexamen vilket innebär att skolans examensgrad blev 93%. Vi 
är inte tillfreds med resultatet då vårt mål alltid kommer att vara 100% vilket vi uppnådde 
läsåren 17/18 och 18/19. Elevernas meritvärde sjönk i år med 0,2 poäng och landade på 
14,8. Liksom tidigare har eleverna som läser på skolans teknikprogram lägre meritvärde i 
snitt jämfört med eleverna som läser på estetiska programmet. Där följer vi trenden för riket 
i stort.  
 
En möjlig förklaring, förutom att de teoretiska ämnena på teknikprogrammet ofta upplevs 
som “tyngre” av eleverna, är att det är fler pojkar som läser teknik och att de överlag har 
lägre betyg än flickorna. Detta gäller alltså både vad gäller antalet satta A samt meritvärde i 
stort. Dock får pojkar och flickor ungefär lika många F i betyg. Vår upplevelse, efter att ha 
pratat med eleverna, är att flickor överlag tar större ansvar för sina studier och har en 
tydligare målbild för vad de vill göra efter gymnasiet. Något som till stor del kan verka 
motivationshöjande. Pojkarnas ströfrånvaro är även den generellt högre än flickornas. I de 
fall flickor är frånvarande från undervisningen beror det i många fall på att de mår dåligt och 
får stöd från andra instanser i samhället. Vidare är det ett fåtal flickor som är borta väldigt 
mycket och det är även dessa flickor som får F i många olika ämnen. Pojkarna frånvaro är 
både mer spridd och mer frekvent och det är fler pojkar än flickor som får betyget F, men då 
inte lika många.  



 
 
 

 
Den högre frånvaron är, tror vi, en stor anledning till att studieresultaten varierar mellan 
flickor och pojkar och sättet de är frånvarande på förklarar även varför antalet satta F ser ut 
som de gör mellan könen. På skolan har vi vidare identifierat ett område som ofta resulterar 
i att eleverna inte når godkända betyg i kurserna svenska och engelska. Det handlar i båda 
ämnena om kraven på att genomföra muntliga moment. Många elever berättar, bland annat 
vid enskilda intervjuer men även i undervisningsrådet, att de tycker det är oerhört jobbigt att 
prata framför andra och att hålla föredrag framför sin klass. Något ämneslärare upplever har 
ökat de senaste åren. Eleverna som kommer till skolan år 1 är i vissa fall redan övertygade 
om att de inte “kan” tala inför en grupp och lärarna har i år försökt lägga mycket tid på att 
arbeta bort denna föreställning.  
 
Gällande resultaten av de nationella proven är det av vikt att ha med sig i analysen att det 
inte genomförts nationella prov i gymnasieskolan på tre läsår och att flera av våra elever inte 
deltagit i denna typ av provsituation sedan åk 6 i grundskolan. Det har varit en exceptionell 
situation där mycket förberedelser inför de nationella proven har behövts från skolans sida, 
dels i form av att förbereda lärare, och dels i form av att förbereda elever. De nationella 
proven betonas också ha stor betydelse för eleverna skolresultat, vilket ser vi skapar viss 
stress hos många elever som tyvärr inte lyckats lika bra på proven som de gjort i en vanlig 
undervisningssituation eller vid andra typer av prov. Det är däremot inte hela förklaringen.  
 
Med tanke på de avvikelser vi har kan vi se att vi misslyckats med just att förbereda eleverna 
inför de nationella proven på ett bra sätt. Att 58% i ämnet Matematik 1b får ett högre betyg 
och att 25% i ämnet engelska 6 får ett lägre betyg förklaras mer detaljerat nedan.  
 
Avvikelsen (högre slutbetyg än NP-resultat) mellan NP-resultaten och slutbetyg för eleverna 
kan förklaras genom de arbetsmetoder vi format genom åren. Detta möjliggör att eleverna 
testas återkommande i samma kunskapskrav. På så sätt kan lärare sätta en mer rättvis 
bedömning och mäta elevens progression, bland annat genom den återkoppling som fås och 
formativ bedömning. En annan faktor till differensen, när berörda lärare frågat eleverna, är 
den stress/press många känner när det är dags för nationella proven. Och på så sätt 
presterar inte eleven vad hen faktiskt kan. Därav har vi skapat en struktur i verksamheten 
där elevens slutbetyg i kursen inte skall bli helt avhängt på grund av prestationen under 
nationella proven, även om proven särskilt beaktas och tittas på noga vid betygsättning. 
Dessutom har eleverna haft möjlighet att flertalet gånger komplettera moment de inte 
klarat av på NP, just för att läraren skall kunna säkerställa och göra en rättvis 
bedömning/betygsättning. Förberedelserna inför nationella proven har lärarna arbetat bland 
annat genom att ta del av tidigare NP-prov och arbeta med dessa under lektion.  
 
Det som vi tar med oss är att lärare som är ansvariga för genomförandet av NP skall prata 
mer om bedömning/betygsättning och hur vi kan avdramatisera upplevelsen att skriva ett 
NP. Även med eleverna kring hur NP-proven bedöms, upplägget etc. Utifrån utvärderingen 
av resultaten har det också framkommit att NP utgår ifrån en summativ bedömning, som 
inte alltid rättfärdigar elevens faktiska förmågor. Dessutom har ämnet matematik en ny 



 
 
 

ämnesplan vilket medförde att de förberedelser eleverna fick utgick ifrån den tidigare 
ämnesplanen. Det försvårar för läraren att identifiera vilka moment som kan vara av 
betydelse och förbereda eleverna utifrån bästa tänkbara förutsättningar.  
 
För avvikelsen i matematik 1b, förutom ovanstående, har även extra resurs (mer 
undervisning) satts in för att hjälpa eleverna att nå godkänt betyg (E). Antalet elever som 
inte klarade av NP i engelska 6 är den främsta anledningen elevernas frånvaro vid den 
muntliga examinationen. Något som vi uppmärksammat och valt att fokusera mer på under 
kommande läsår, för att stärka eleverna och uppmuntra de till att våga prata inför 
publik/klassen.  
 
En annan aspekt som diskuterades är att lärarna under NP inte kan, av förklarliga skäl, 
hjälpa/bekräfta eleverna i samma utsträckning som under ordinarie undervisning. T e x 
vittnar flera lärare om att eleverna oftast frågar under NP-skrivandet för att bli bekräftade i 
sin tankeprocess, där det slutat med att eleverna inte väljer att besvara frågan, trots att 
kunskapen finns där. Samt att källhänvisningen varit en utmaning för många t e x NP i 
svenska 3. Därav har vi tagit kollektivt krafttag som skola inför kommande läsår att arbeta 
mer med korrekt källhänvisning.  
 
Sista orsaken är också att elever som har olika NPF-diagnoser får i regel bara förlängd 
provtid, där lärare under ordinarie undervisning arbetar mer integrerat med ledning och 
stimulans och kan hjälpa eleverna på ett sätt som inte är möjligt under NP-tillfället.  
 
I år har det också identifierats att eleverna haft utmaning att nå godkända betyget i ämnet 
matematik. Eleverna själva uttrycker sig kring svårigheten med matematiken, i samband 
med utvecklingssamtal eller samtal med undervisande lärare. Utifrån samtalen tyder mycket 
på att utmaningen i klara matematikkurserna ligger i förkunskaperna och förståelse. Något 
som verifieras av skolans resultat, där ca 20% av eleverna inte nådde kunskapskraven för 
betyget E. 
 
Årets utmaning har också varit att hjälpa föregående årselever (som kom tillbaka från 
sommarlovet) att nå målen för godkänt betyg i de kurser de i nuläget ännu inte är godkända 
i. Det vi kan se utifrån årets resultat är att vi lyckats väl, då 6% av skolans satta betyg är F, 
vilket jämfört med föregående år är en kraftig minskning (4%). Det visar på hur viktigt det är 
för eleverna att vara på plats i skolan för att lyckas med sina studier. I helhet har antalet 
satta A minskat något, till bekostnad för större fördelning satta B samt E.  

 
Lärarna samverkar sinsemellan vad gäller ämnesövergripande, bedömning/betygsättning 
och menar att det är ett framgångskoncept. Pedagogerna säger vidare att resonemang dem 
emellan medvetandegör dom om de egna kunskapsmålen och skapar en djupare förståelse 
för utbildningen som helhet. Flera i kollegiet efterfrågar dock samarbeten med andra LBS-
skolor och önskar studiedagar för att diskutera betyg och bedömning. Vidare anser de att 
profillärare och lärare i teoretiska ämnen behöver samverka mer med varandra och att vi 
behöver hitta fler “naturliga” mötespunkter grupperna emellan. Vilket det gjorts mer av år, 



 
 
 

framförallt har den utsatta pedagogiska tiden använts till detta. Dessutom har en 
förstelärare på skolan i sitt uppdrag att se över diverse kurser och dess centrala 
mål/kunskapskrav för att identifiera dessa och hitta ämnesövergripande moment. Och att 
det hjälper elever sen den röda tråden i de olika kurser de har och kan uppvisa kunskapskrav 
i en del kurser samtidigt.  

 
Vi har de senaste åren arbetat med att höja undervisningens kvalitet. Eleverna ger även i år 
undervisningen på skolan höga poäng. 86% av eleverna satte högsta betyg i vår 
undervisningsutvärdering på frågan om de var nöjda med undervisningen på skolan. 2021 
var siffran 82% och året därpå på 79%. Eleverna anser överlag att undervisningen på skolan 
håller en god kvalitet. Vi har de senaste åren satsat mer på studieteknik i undervisningen och 
“krävt” att alla elever ska anteckna på lektionerna. Att arbeta på detta sätt är ansträngande 
för eleverna och kräver mer av dom, dock är vi övertygade om att arbetssätten kommer att 
gagna både deras studieresultat och motivation på sikt.  Att arbeta med elevernas eget 
ansvarstagande har varit ett medvetet val från skolans sida. Eleverna behöver känna att de 
vill vara i skolan så mycket som möjligt och att de studerar för sin egen skull och vi behöver 
arbeta för att stötta dem i detta. I kollegiet har vi en samsyn kring att vi behöver förfina och 
utveckla våra metoder för kommande läsår samt skapa en tydligare samsyn kring hur vi ska 
applicera det praktiskt i undervisningen.  
 
De senaste åren har eleverna upplevt sig ha god studiero i skolan. Förra året satte 79% 
högsta betyg på frågan och i år svarade 75% att de har mycket god arbetsro. För ett par år 
sedan hade vi lägre siffror och det gör oss ödmjukt medvetna om att studiero är en färskvara 
som vi varje år behöver arbeta aktivt med. Och det finns men medvetenhet i kollegiet att 
genom kollektiva krafttag arbeta kontinuerligt med studiero. Det är en klass på skolan som 
utmärker sig gällande mindre lugn och ro i klassen och vi behöver fortsätta vårt arbete med 
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för eleverna i den specifika klassen framöver. 
 
Regelbunden återkoppling under pågående kurser är något vi behöver arbeta mer med, 
speciellt när det också finns en önskan bland lärarna att inte ”stirra sig blind” på 
betygsmatriserna. Siffrorna är nästan detsamma, sett över de senaste tre åren, men 
upplevelsen är annorlunda. Eleverna önskar mer återkoppling. Pedagogerna å sin sida menar 
att de aldrig någonsin gett så mycket feedback som de gjort i år. Häri ligger det således en 
stor diskrepans mellan lärarnas och elevernas upplevelser av saken. I nuläget vet vi inte vad 
detta kan bero på utan har gjort en anteckning om att diskutera frågan med våra elever på 
vårt första undervisningsråd som är inplanerat i oktober HT22. Under läsåret har 
undervisningsråd ägt rum med eleverna. Eleverna berättade på rådet att de kände att deras 
lärare alltid gjorde sitt yttersta för att de skulle nå så långt som möjligt och detta bekräftas 
även i siffrorna från undervisningsutvärderingen, vilket stärker lärarnas upplevelse kring 
återkoppling till elevernas som ges.  
 
För att vara en kreativ skola lyckades vi inte riktigt vad gäller att skapa en kreativ och 
inspirerande studiemiljö för våra elever. Detta påtalades av eleverna på både 
undervisningsråd och klassföreståndarträffar. Skolan har målats om i profilfärger, 



 
 
 

profilmöbler tillkommit och samtal förts med eleverna om hur de vill ha det på skolan vad 
gäller interiör m.m. Vi har även tillsammans med våra elever resonerat kring vad en kreativ 
utbildning innebär och vilken betydelse eleverna sätter i begreppet kreativitet. Därav ser vi 
också att eleverna är mer nöjda i år med studiemiljön och miljön uppfattas mer kreativ och 
inspirerande. En ökning från 73% till 79%. Framförallt upplever eleverna att utbildningen på 
skolan ökar deras kreativa förmåga, där vi gått från 76% till 83%.  

 
De auskultationer som hann genomföras uppskattades av pedagogerna. Återkopplingen 
fungerade väl både muntligt och skriftligt och de samtalsmallar som tagits fram för 
ändamålet var uppskattade. Kollegiet önskar behålla de samtalsmodeller som tagits fram då 
de främjar djupare samtal kollegor emellan. I år lyckades vi dock ej knyta ihop säcken och 
det finns en viss känsla av otillfredsställelse i kollegiet då mycket kunskap “stannat” i mindre 
grupperingar och inte kommit hela personalstyrkan till gagn. Samtidigt som en avsaknad av 
samsyn kunde uppfattas finnas i kollegiet. Vi behöver se över det material som samlats in, 
redovisa det för hela kollegiet samt lyfta upp de framgångsfaktorer som identifierats 
gällandes exempelvis arbetsro och ledarskap i klassrummet.  
 
Eleverna har vid flera tillfällen uttryckt att de uppskattar att lära sig olika 
anteckningstekniker och flera pedagoger menar att eleverna antecknar i betydligt högre 
utsträckning idag än för ett par år sedan. Dock har vi ännu inte funnit anteckningstekniker 
som fungerar i alla ämnen och för alla elever. Arbetet med att lära våra elever att anteckna 
och på så sätt bli förberedda på högre studier efter gymnasiet behöver nischas och utvecklas 
ytterligare.  
 
Arbetet med att anpassa vår skola för alla elever har fungerat mycket tillfredsställande. 
Detta märks inte minst på de elever som är i svårigheter och som vid intervjuer menar att 
det finns en allmän förståelse i kollegiet på hur de behöver bli hjälpta. Skolans lärare och 
elevassistenter har fått insyn i hur att utforma/hjälpa elever med NPF genom en tidigare 
utbildning, något vi också tror kan vara faktor till den allmänna förståelsen hur eleverna 
behöver bli hjälpta. Dessutom har en informationsbank upprättats. I denna finns mängder av 
material kopplat till hur pedagoger kan stötta elever med en NPF. 
 
Undervisningsrådet har som tidigare nämnts träffats detta läsår. Samtliga involverade är 
dock rörande överens om att fortsätt ses i denna konstellation och flera frågor till eleverna 
har redan formulerats inför nästa råd. 
 
Skolans studie- och yrkesvägledare har liksom tidigare år besökt alla klasser och även hållit 
föreläsningar. Arbetet med studievägledning som hela skolans ansvar behandlas mer 
djupgående under rubriken “Elevhälsoarbete” längre ner i denna rapport.  
 

Slutsatser och arbete framåt  
De senaste årens arbete med att utveckla våra undervisningsmetoder och förbättra vår 
undervisningskvalitet har gett resultat. Det märks inte minst i sättet vi pratar med våra 
elever. De senaste åren har våra konversationer med eleverna handlat om pedagogik mer än 



 
 
 

någonsin tidigare och våra elever är mer delaktiga och engagerade i arbetet som sker på 
skolan. Våra övergripande rutiner och mötesstrukturer ger goda förutsättningar för ett 
fortsatt utvecklande pedagogiskt arbete. Återkommande förstelärarträffar, 
samverkansmöten, stormöten och undervisningsråd skapar förutsättningar för att hålla en 
röd tråd i det vi gör och skapar en “vi”-känsla i verksamheten. Undervisningssamarbeten 
mellan olika ämnen ses som en kvalitetshöjare och framgångsfaktor av både elever och 
pedagoger. Något som efterfrågas att genomföra mer tematiskt.  
 
För att främja sambedömning, naturliga mötesplatser och fler spontana samarbeten 
pedagoger emellan kommer våra två arbetslag från och med nästa år att slås samman till ett. 
Vidare kommer vi skapa ett gemensamt lärarrum, istället för de fyra som finns idag. Vi har 
även sett över agendan för våra stormöten och lagt till en återkommande punkt som heter 
“Händer i bygget”. Meningen är att EHT, profillärare, ledning, ämneslärare i teoretiska 
ämnen samt skoladmin alla ska få några minuter varje vecka till att berätta vad de fokuserar 
på just NU. Detta för att stärka vi-känslan och bli ännu bättre på att samverka 
professionerna emellan.  
 
Vi har insett att den kompetens och kunskap vi samlat på oss genom åren inte tas tillvara på 
ett optimalt sätt och att vi behöver bli bättre på att följa upp och faktiskt använda oss av allt 
vi kan! 
 
Våra resultat har fallit något. Vi vågar säga att det till stor del beror på att vi inte kunnat 
motivera eleverna till att ta emot den hjälp vi erbjudit. Det är således svårt att resonera och 
dra slutsatser kring våra resultat “som vanligt” under omständigheterna. Vi har dock 
identifierat tendenser som vi behöver arbeta vidare med och utveckla. Vi ser exempelvis ett 
behov av att eleverna tar större ansvar för sina studier, förstår syftet med sin utbildning och 
bättre struktur. Vidare behöver vi bli bättre på att tidigare kartlägga och fånga upp elever 
som lider av, eller riskerar att drabbas av, svårt psykisk ohälsa. Det är av yttersta vikt att göra 
detta i ett tidigare skede för att hitta effektivare metoder för att hjälpa eleverna till att 
stanna kvar i och klara skolan. Att många elever inte når målen för godkänt betyg på grund 
av talängslan är synliggjort och även det något vi behöver arbeta med gemensamt i flera 
kurser. Vi kan även konstatera att vi är duktiga på att hjälpa elever till att nå målen i sina 
kurser, men att vi i vår iver till att stötta alla elever samtidigt “tar över” ansvaret för 
elevernas studier från eleverna själva och främjar en slags “räddningskultur”. Vi vill inte 
behöva “tvinga” på eleverna hjälp, vi vill ha självgående elever som ber om hjälp för att de 
själva inser att de behöver den för att deras studieresultat är viktiga för dom själva. På sikt 
riskerar vi att stjälpa eleverna om vi hela tiden curlar dom. Vi vill istället hjälpa våra elever till 
att utveckla en stark självkänsla och få dem att inse att det är de själva som äger och är 
ansvariga för sin studiesituation. Vårt mål är att elever som lämnar vår skola efter tre år ska 
vara mer självgående och väl förberedda på det egenansvar som krävs för att klara en 
högskoleutbildning.   
 
Skolans förstelärare kommer nästa år bland annat arbeta med att fortsätta utveckla 
elevernas anteckningsteknik och studieteknik, arbeta med att stärka elevernas inre 



 
 
 

motivation (exempelvis genom skapandet av positiva förebilder), arbeta med att stärka 
sambedömning och undervisningssamarbeten samt stötta övriga pedagoger i betygssättning 
(fokus på D och B-betyg) med fokus på likvärdig bedömning och betygsättning.  
 
Exakt hur vi kommer att gå tillväga kommer att fastställas i den arbetsplan som kommer att 
skrivas i augusti 2021. Vår plan kommer byggas utifrån visionen och ledorden “Här skapar 
och utbildar vi kreativa, drivna och högskoleförberedda elever”. Arbetsplanen kommer att 
utvärderas kontinuerligt och presenteras i nästa års Kvalitetsrapport.  
 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  
 Vår ambition är att skolans demokrati -, likabehandlings och värdegrundsarbete ska 

genomsyra hela verksamheten. Skolans rektor besöker samtliga nya klasser vid läsårets 
början och informerar hur vi tillsammans måste bidra till att skapa goda förutsättningar för 
trygghet och lärande. På LBS i Helsingborg är det en självklarhet att vi behandlar varandra 
med respekt. Rektor påtalar även vikten av att alltid vända sig direkt till honom eller till en 
annan vuxen i verksamheten i de fall en själv eller en klasskamrat upplever sig ha blivit illa 
behandlad av någon annan.  

 
Lärarna på skolan arbetar aktivt med demokrati- och värdegrundsarbete i sina respektive 
kurser, detta då vi är övertygade om att arbetet måste finnas i det “vardagliga” livet om det 
ska ge en hållbar effekt. Vidare utgår lärarna från ett normkritiskt undervisningssätt för att 
bryta förutfattade meningar och utmana de normer som finns cementerade i vårt samhälle 
idag. Lärare ansvarar även för att informera klassföreståndare om hen har uppmärksammat 
ett behov av arbete med likabehandlings- och värdegrundsfrågor i en klass samt rapportera 
om någon likabehandlings- eller värdegrundssynpunkt har uppstått. Klassföreståndarens 
ansvar är att arbeta med klassen socialt och relationsmässigt och att regelbundet leda 
diskussioner i klassen om stämningen i klassen och på skolan. Under utvecklingssamtalen ska 
klassföreståndaren också samtala enskilt med varje elev om hur eleven trivs i klassen, på 
skolan och med sina lärare och övrig personal på skolan. Klassföreståndarna informerar 
respektive klass om vikten av att eleverna uppmärksammar och underrättar personal på 
skolan om eventuell kränkning, diskriminering eller trakasseri.  
 
Skolan har vidare en Likabehandling- och värdegrundsgrupp (LOV-grupp) bestående av 
biträdande rektor (sammankallande), en arbetslagsledare, en förstelärare, kurator och 
studie- och yrkesvägledare. LOV-gruppen är ansvarig för att det samlade plandokumentet 
blir upprättat. Gruppen kartlägger vidare situationen på skolan genom enkäter, intervjuer 
och observationer samt tar initiativ till aktiviteter på skolan med syfte att öka tryggheten och 
gemenskapen. Representanter från skolans LOV-grupp samtalar även med klasserna och 
diskuterar begrepp som trakasserier och likabehandling.  Även ett LOV-råd (LovER) finns på 
skolan sedan HT20. Detta leds av en av skolans förstelärare (sammankallande). Biträdande 
rektor ingår även i gruppen. Huvudpersonerna är dock eleverna som utgör majoriteten av 
rådet. Elever från samtliga klasser finns representerade. Rådet sammanträder tre gånger per 



 
 
 

läsår för att diskutera likabehandlings- och värdegrundsfrågor, analysera LOV-enkätens 
resultat och rent allmänt diskutera det aktuella läget på skolan.  
 
Eleverna fungerar även som ambassadörer och språkrör för sina respektive klasser. Även en 
elevkår finns på skolan. De anordnar aktiviteter av olika slag. Exempelvis gemensamma LAN, 
avslutningar och andra klass- och skolgemensamma sammankomster. Slutligen kan nämnas 
att all personal omfattas av anmälningsskyldigheten och förbudet mot trakasserier, 
diskriminering och kränkande behandling. Om den som utsätter någon för kränkande 
behandling är en eller flera andra elever kan det vara aktuellt att vidta disciplinära åtgärder 
mot den eller de eleverna. Det ska också påminnas om att lärare eller rektor får och ska vidta 
de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet 
och studiero. Det kan t.ex. vara att bryta upp pågående kränkande behandling.  

 
Utvärdering och analys 

Eleverna svarar på LoV-enkäten i klassrummet tillsammans med en lärare, efter information 
från biträdande rektor kring likabehandling och värdegrundsarbetet. Kartläggningen och 
utvärderingen av vårt arbete bygger därför i högre utsträckning på samtal med eleverna 
(undervisningsråd, LOVer-råd, gruppintervjuer och enskilda intervjuer).  

Liksom tidigare år upplever sig eleverna trygga där 98% av enkätsvaren är jakande på frågan 
om huruvida eleverna känner sig trygga på skolan. Förra året svarade 95% av eleverna ja på 
samma fråga. Svaren bekräftas även av eleverna vid de intervjuer som genomförts. Eleverna 
menar att just tryggheten är en av de bästa sakerna med skolan. Att eleverna på LBS-
Helsingborg upplever att de får vara sig själva och att de accepterar och respekterar 
varandra olikheter.  

En majoritet av eleverna, 86%, svarar att de fått information om skolans 
likabehandlingsarbete i år. Dessutom svarar 90% av eleverna att de vet vem de ska vända sig 
till ifall de blir illa behandlade på skolan. Dock behöver vi ändå se över våra rutiner så att vi 
inte tappar de arbetssätt vi byggt. På kort sikt behöver vi fånga upp de klasser och elever 
som ännu inte blivit informerade av diverse anledningar.  

Liksom tidigare år har eleverna i frisvaren på LOV-enkäten kommenterat det opassande 
språkbruket som ibland förekommer på skolan och på nätet. Detta har även diskuterats vid 
flera av intervjutillfällena. Eleverna menar liksom tidigare år att lärarna säger till när de hör 
något olämpligt sägas och menar att vägen till att stävja ett olämpligt språkbruk är kunskap 
och upplysning och hjälp till alternativa uttryck, inte “skäll”. Eleverna säger att det egentligen 
inte hjälper när vi tillrättavisar dem, utan anser att vi behöver arbeta mer med detta på 
lektionerna och undervisa om varför exempelvis vissa ord inte ska användas även om det 
bara är “på skämt”. Pedagogerna berättar att de lyft ämnet vid flera tillfällen och med olika 
klasser. De har även resonerat kring att en systematisering om vad och hur klassföreståndare 
ska samtala om språkbruk med sina respektive klasser hade varit önskvärd. Vår nolltolerans 
mot alla former av kränkningar, och i allra högsta grad verbala sådana, gör området viktigt 
och högrelevant att arbeta vidare med tillsammans med eleverna. Det har också uppkommit 
situationer så som olämpligt språkbruk utanför skolans ramar, till exempel på sociala medier 



 
 
 

som eleverna sedan ”tar med” sig till skolan. Därav har det pratats mycket kring språkbruk 
och lärarna tagit stort ansvar att prata om detta under utvecklingssamtal/samtal med 
klassföreståndare.   
 
Att säkerställa att framtagna strategier för detta ändamål genomsyrar hela organisationen 
har varit viktigt. T e x korridorsobservationer och lektionsobservationer kommer även 
fortsättningsvis att genomföras samt dialoger med eleverna. 
 
Eleverna menar, och vi i kollegiet håller med dem, att en stark gemenskap bidrar till en 
mildare samtalston. Elever som känner varandra vågar även säga till varandra ifall någon 
uttrycker sig på ett sårande eller olämpligt sätt. Eleverna menar att förändringen behöver 
komma från dem själva och att vi kan hjälpa dem vidare genom att skapa ett klimat i vilket 
de instinktivt väljer att tänka sig för innan de drar “interna skämt” som kanske fungerar i en 
grupp, men inte i en annan som sitter bredvid. Vidare framhåller eleverna önskemål om fler 
gemensamma samlingsplatser på skolan i hopp om att stärka gemenskapen.  
 
Den allmänna känslan på skolan är dock att de absolut flesta behandlar varandra med 
respekt. 98% svarar i LOV-enkäten att lärarna gör det och 95% menar att eleverna behandlar 
varandra på ett bra sätt. Detta stärks ytterligare av att 98% av eleverna svarar att de inte 
blivit illa behandlade av en skolkamrat. 96% svarar att de inte blivit illa behandlade av en 
lärare. Förra året svarade 86 respektive 95% nej på samma frågor. De av skolans elever som 
besvarat LOV-enkäten menar även att de känner förtroende för att skolan agerar i det fall de 
inkommer med information om att de eller någon annan på skolan blivit illa behandlad. 93% 
svarar ja på den frågan. Dock är flickor något mindre trygga än pojkar i skolan och orsaken till 
detta behöver vi lyfta i LoV-gruppen tillsammans med eleverna för att få fatt i.    
 
Bilden av en positiv och omhändertagande skolsituation på skolan som helhet bekräftades 
för övrigt under skolans första LOV-råd. Det var efter förra årets LOV-enkät som vi insåg att 
vi behövde engagera våra elever mer i skolans Demokrati -, lika- och värdegrundsarbete. 
HT20 tog således en av skolans förstelärare initiativet till att starta ett LOV-råd på skolan, 
kallat “LovER”. I år svarade fler elever att de känner sig delaktiga i skolans arbete med 
likabehandling och värdegrund och eleverna har ställt sig mycket positiva till det LOV-råd 
som nu finns på skolan. Vår målsättning var att genomföra tre råd, dessvärre genomfördes 
bara ett. På skolans första, och således hittills enda, råd diskuterades stämningen på skolan, 
relationsbygge, språkbruk, hur vi tillsammans kan värna om varandra även om stora delar av 
undervisningen bedrivs på distans m.m. Eleverna berättade exempelvis att de upplever att 
pedagogerna alltid säger ifrån i de fall de hör ett olämpligt språkbruk, men att det alltjämt 
förekommer olämpliga skämt och en tuff jargong ibland. Eleverna upplever inte det lika 
problematiskt som vi och menar att det inte hjälper när vi skäller på dom då de menar att de 
“bara skämtar” med varandra. Dock är de medvetna om det problematiska i att andra, 
utanför den närmaste vänkretsen, kan ta illa vid sig och att vissa skämt helt enkelt inte är 
lämpliga i vissa miljöer. Eleverna bekräftar bilden av att skolan är en trygg och bra plats att 
vara på. De menar att de får vara sig själva och att de alla värnar om varandra.  
 



 
 
 

I undervisningsutvärderingen, som gjordes under höstterminen 2021, fick vi följande resultat 
på nedanstående två viktiga frågor om demokratisk kompetens och värdegrund.  
 

• ”Jag känner mig trygg i skolan.” 94% av eleverna har gett sina lärare högsta poäng på 
detta påstående.  

• ”Läraren är mån om att alla får komma till tals och bli lyssnade på.” 88% av eleverna 
har gett sina lärare högsta poäng på detta påstående.  

• ”Jag kan lita på att min lärare ingriper om någon utsätts för kränkningar.” 82% av 
eleverna har gett sina lärare högsta poäng på detta påstående. 

• “Läraren är bra på att skapa arbetsro”. 80% av eleverna har gett sina lärare högsta 
poäng på detta påstående.  

 
Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Målsättningen är att fortsatt arbeta “nära” eleverna och arbeta för att behålla de positiva 
resultat som både LOV-enkäten visar på och som eleverna framhåller i våra samtal med dem. 
Vi ser att det ger resultat och är stolta över vår välfungerande organisation gällandes hur 
arbetet med normer och värden på skolan är upplagt. Vårt värdegrundsarbete genomsyrar 
verksamheten och undervisningen bedrivs utifrån ett normkritiskt perspektiv. Kollegiet och 
eleverna är överens om att vi har en lugn och trygg skola. Det visar enkätsvar, intervjuer och 
utvärderingar.   
 
Framöver behöver vi fortsätta arbetet med att behålla den anda som råder på skolan. Även 
om tappen på vissa frågor är marginella skall det tas i beaktande och arbetas med kollektivt 
på skolan, tillsammans med eleverna. Vi behöver se över våra rutiner, utveckla/finslipa dessa 
så att vi inte tappar de arbetssätt vi byggt upp. Vidare behöver vi följa upp den klass som 
utmärker sig negativt i LoV-enkäten och som bland annat är i behov av gruppstärkande 
insatser.  
 
Vi kommer även, via vår nya agenda på våra stormöten och klassföreståndarna, öka 
gemenskapen mellan klasserna genom att medvetandegöra både dem och oss själva om vad 
som händer på skolan och att vi är stolta över varandra oavsett vilka program vi går på.  
 
Vi ser det som ytterst viktigt att fortsatt arbeta normkritiskt för att bryta förutfattade 
meningar och utmana de normer som finns cementerade i vårt samhälle idag. Därför bjöd vi 
in Ungdomsmottagningen (UMO) och bad dem föreläsa för alla våra klasser i årskurs 1 och 2 
samt gå Kreativa gymnasieområdets gemensamma utbildningssatsning om 
läroplansändringarna kring sexualitet, samtycke, relationer där normkritik ingår.  

Eleverna önskar fler skolgemensamma och gruppstärkande aktiviteter överlag. Något som vi 
absolut förstår behovet av efter de senaste två åren och kommer att fokusera på att försöka 
ordna framöver. Bland annat genom att se över och stärka våra profilveckor och vid 
uppstartsdagarna för läsåret.  
 
Vidare har vi insett att vi behöver bli bättre på att nyttja sådant vi redan tagit fram. På vår 
gemensamma Google Drive finns en uppgiftsbank som ex. klassföreståndarna kan hämta 



 
 
 

samarbetsövningar och inspiration från, men den används ytterst sparsamt. Vi har insett att 
vi behöver diskutera och definiera klassföreståndarskapet ytterligare och bli bättre på att 
följa upp det vi gemensamt bestämmer att vi ska göra samt inventera vad vi redan har innan 
vi försöker uppfinna hjulet igen. Exakt hur vi kommer att gå tillväga kommer att fastställas i 
den arbetsplan som kommer att skrivas i juni 2022, utvärderingsveckan. Den kommer att 
utvärderas kontinuerligt. Arbetet kommer slutligen att presenteras i nästa års 
Kvalitetsrapport.  

 

Elevhälsoarbetet 

 
Rektors organisering 

Huvudambitionen är att elevhälsan ska arbeta främst hälsofrämjande. Både i förebyggande 
syfte och utifrån enskilda elevers och klassers behov. Det viktigaste arbetet med eleverna 
sker i samband med undervisningen och elevhälsans funktion är här att handleda personal 
till att skapa så bra lärandemiljöer som möjligt. Som rektor är jag ansvarig för att skapa de 
fysiska förutsättningarna som krävs för detta. I praktiken innebär det tid för elevhälsomöten, 
samverkansmöten och planering och genomförande av insatser. Samt även utrymme och tid 
för att fastställa och följa upp rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd. 
På LBS HBG är arbetet strukturerat på nedanstående sätt:  

Skolans elevhälsoteam består av biträdande rektor, kurator på 30%, studie- och 
yrkesvägledare på 60% samt skolsköterska på 30%. Utöver detta finns skolläkare och 
skolpsykolog knutna till skolan.  

Elevhälsan träffas gemensamt en dag i veckan. En agenda, baserad på ett av elevhälsan 
framtaget årshjul, följs, och föregående veckas protokoll följs upp. Varannan vecka deltar 
även skolans elevassistenter och skoladministratör, som är ansvarig för frånvarohanteringen 
på skolan. Avstämning kring aktuella elevärenden, hela klasser samt vidare planering av 
dessa sker under dessa möten. Utgångspunkten för allt arbete som elevhälsan gör är att 
verka hälsofrämjande, för att på så sätt gynna elevers studiesituation.  

Varje vecka har skolans specialpedagog möjlighet att kalla till samverkansmöte. Då samlas 
berörda klassföreståndare, rektor, elevhälsopersonal och lärare för att diskutera och besluta 
om insatser för de elever, och klasser, som elevhälsan eller pedagoger anser vara 
prioriterade utifrån hur studiesituationen ser ut för eleven/klassen. Vid behov sätts 
extrainsatta möten in, i de fallen i åtgärdande syfte.  

På LBS Helsingborg arbetar vi systematiskt för att snabbt fånga upp de elever som riskerar 
att inte uppnå kunskapskraven. Varje lärare är enligt skollag skyldig att inom ramen för sin 
undervisning tillämpa extra anpassningar utifrån elevers individuella behov. I skolans 
arbetslag diskuteras extra anpassningar frekvent och de tillämpas kontinuerligt i 
undervisningen. Vid behov, exempelvis då de extra anpassningarna inte anses tillräckliga, 
rapporterar ämneslärare och klassföreståndare direkt till skolans specialpedagog och en 
diskussion förs kring hur vi på bästa sätt kan arbeta vidare med eleven. I de fall det behövs 
träffar även specialpedagogen eleven ifråga för att kartlägga och erbjuda vidare hjälp. Om 



 
 
 

ytterligare extra anpassningar inte fungerar utreds elevens behov av särskilt stöd och ett 
åtgärdsprogram upprättas om utredningen visar på ett behov av detta (mer information om 
detta följer nedan i texten). Specialpedagog är ansvarig för att fungerande extra 
anpassningar för en elev sprids till övriga undervisande lärare. Detta sker i huvudsak via mail 
eller under samverkansmöten och sammanställs i ett elevdokument som följs upp och 
revideras med jämna mellanrum. Även skolans elevassistenter är viktiga i detta arbete då de 
på daglig basis träffar eleverna i olika klassrumssituationer.  

Under läsåret görs det systematiska avstämningar av elevernas kunskapsinhämtning i form 
av en orosscanning några veckor in på terminen samt fyra prognossättningar, då alla 
ämneslärare bedömer huruvida eleverna kommer att nå minst ett E i sina respektive kurser 
eller ej. De elever som riskerar att inte nå kunskapskraven sammanställs av specialpedagog 
som sedan tillsammans med elevhälsa, klassföreståndare, berörda ämneslärare och elev gör 
upp en plan. Specialpedagog ansvarar för att detta dokumenteras och genomförs. I samband 
med prognossättning informeras elev och omyndiga elevers vårdnadshavare i de fall då 
situationen är sådan att eleven riskerar att inte nå vissa kunskapskrav i en eller flera 
kurser. Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, trots att stöd 
har getts, i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska 
detta anmälas till rektor. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana 
anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektor ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. 

Specialpedagog upprättar åtgärdsprogram efter rektors beslut och ansvarar för att det 
genomförs och följs upp. Specialpedagog har som ambition att delta i alla utvecklingssamtal 
med elever som har åtgärdsprogram och även vid sådana då pedagoger, elever eller 
vårdnadshavare önskat detta. Åtgärdsprogram följs upp med regelbundenhet. Rektor 
beslutar även i de fall en utredning visar att ett åtgärdsprogram inte behöver upprättas.  

Alla som arbetar på skolan har också ett ansvar att meddela elevhälsan då de känner oro för 
en elevs studiesituation eller mående. Kuratorn kallar och prioriterar elever vid behov, 
liksom skolsköterskan, om måendet misstänks bero på en fysisk åkomma.  

Skolans kurator finns tillgänglig för skolans elever. Dessa bokar själva in möten eller blir 
erbjudna samtal efter önskemål från vårdnadshavare eller andra på skolan. Kuratorn bygger 
upp sina samtal utifrån ett lösningsfokusperspektiv. Elever får exempelvis kunskap om 
strategier för hur de ska hantera eventuell ångest eller hur de ska klara att komma till, och 
prestera i, skolan. Kuratorn informerar och hjälper elever vidare till extern hjälp vid behov, är 
behjälplig då någon önskar göra en orosanmälan och håller kontakten med socialtjänst och 
andra externa parter.  

Skolan har två elevassistenter som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Dessa bistår 
även med extra studiehandledning för elever som är i behov av det. Vidare är en 
lärarassistent anställd av skolan.  



 
 
 

Skolan har en studie- och yrkesvägledare anställd på 60%. Alla elever i åk 3 blir inbokade på 
vägledningssamtal och studie- och yrkesvägledare finns även tillgänglig för alla skolans 
elever som behöver vägledning i frågor rörande studier och yrkesval. Vi har de senaste åren 
aktivt uppmuntrat elever i årskurs 1 och 2 att boka in vägledande samtal med studie- och 
yrkesvägledare. Detta främst i motivationshöjande syfte. Skolans studie- och yrkesvägledare 
arbetar tillsammans med kurator aktivt med motiverande samtal och klassrumsbesök utifrån 
olika behov så som gruppdynamik, motivation och självkännedom. Studie- och 
yrkesvägledaren samarbetar med arbetsförmedlingen i ett projekt som syftar till att elever 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lättare ska komma i arbete efter gymnasiet.  

I de fall elever funderar på att avbryta sin utbildning tar skolan tidigt kontakt med ”Smart 
väg”, som är en sammanslagning av olika funktioner i Helsingborgs stad, såsom 
arbetsförmedling, socionomer och vägledare. I de fall eleven bor i en annan kommun 
kontaktar skolan berörd kommun. Skolans studie-och yrkesvägledare är ansvarig för detta 
arbete.  

I årskurs 1 kallas alla elever till hälsosamtal med skolsköterskan. Skolsköterskan skapar en 
prioriteringslista efter det att journaler inkommit från elevernas tidigare skola och följer upp 
elever vid behov. Vid hälsosamtalen tillfrågas eleverna om viss information som de delger 
skolsköterskan får lyftas i elevhälsan. I de fall eleven svarar ja kan värdefull information, som 
exempelvis en frånvaroproblematik från högstadiet, lyftas under elevhälsans möte samma 
vecka och förebyggande åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede.  

Hög skolfrånvaro, oavsett anledning, är en av de främsta orsakerna till att elever inte klarar 
sina studier på skolan. Elevhälsans funktioner arbetar aktivt med att främja närvaro 
tillsammans med skoladministratör och pedagoger på skolan. Det sker via samtal med elever 
och vårdnadshavare, men även vid samtal och workshops med övriga pedagoger på skolan. 
Vi har identifierat flera framgångsfaktorer i vårt arbete och ämnar utveckla detta ytterligare 
nästkommande år. 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  
Elevhälsans arbete utvärderades dels av medlemmarna i elevhälsan och dels av skolans 
pedagoger. En enkät delades även på skolans intranät så att elever anonymt kunde besvara 
frågor om tillgänglighet, bemötande och allmän upplevelse av sin kontakt med någon av 
elevhälsans funktioner. Samtliga utvärderingar visar att det systematiska arbetet och 
samarbetet, liksom tidigare år, överlag fungerat mycket väl. Information och samverkan 
mellan elevhälsa, lärare och elever har gått snabbt och gett mätbara resultat, exempelvis har 
elever kommit tillbaka till skolan, fått ökad närvaro m.m. Skolans pedagoger uppskattar 
närheten till elevhälsan och menar att de alltid känner sig välkomna in till samtliga för att få 
stöd i sin yrkesutövning.  

Kollegiet efterfrågar dock återigen en elevhälsa som är mer synlig i den dagliga 
verksamheten. Elevhälsans olika kompetenser menar liksom tidigare år att de tenderar att 
“hamna på sina rum” och har sett över sina rutiner för att möjliggöra andra arbetssätt. Bland 
annat har en “EHT-meny” skapats ur vilken skolans klassföreståndare kan boka in en eller 
flera professioner ur elevhälsan. Pedagogerna kan även önska vad deras klass behöver för 



 
 
 

typ av föreläsning/workshop. Utvärderingen visar att pedagogerna uppskattar initiativet och 
önskar nyttja EHT-menyn direkt vid terminsstart/uppstartsdagarna i hopp om att arbetet på 
så sätt kan verka både främjande och förebyggande. 

En framgångsfaktor vad gäller skolans höga måluppfyllelse är att alla lärare tillsammans med 
elevhälsa och skolledning systematiskt arbetat med de elever som riskerat att ej nå 
kunskapskraven. Detta genom exempelvis samverkansmöten, klassamverkan, obligatoriska 
resurseftermiddagar tillsammans med elevassistent, extra anpassningar i undervisningen, 
tidiga utredningar vid misstanke om behov av särskilt stöd, motiverande samtal, samtalsstöd 
hos kurator och en mer ämnesövergripande bedömning. Skolans biträdande 
rektor/specialpedagog har ett övergripande ansvar för elevernas individuella studieplaner 
och kan således tidigt larma om en elev riskerar att ej nå målen för utbildningen. Skolans 
oerhört skickliga pedagoger är lyhörda i de fall elever önskar eller anses behöva extra 
anpassningar i undervisningen och samtliga delar synsättet att vi tillsammans ska stötta alla 
våra elever. Det skapar en positiv samarbetsvilja på arbetsplatsen då vi alla arbetar med 
elevernas bästa i åtanke.  

Studie- och yrkesvägledarens roll på skolan är uppskattad, och vi har redan från årskurs 1 
börjat prata om högskolan med eleverna. Återkommande informationsträff sker två gånger 
per läsår, där studie- och yrkesvägledaren går ut i de olika årskurserna/klasserna för att prata 
om högskolan och vad som krävs för att t e x söka in till högskola. Syftet är också att tidigt 
medvetandegöra om varför eleverna behöver fokusera på sina kurser redan från dag ett på 
gymnasiet. Detta i sin tur kan tänkas verka både motivationshöjande samt ge eleverna mer 
kontroll över sin egna studiesituation. Samtidigt äger individuella samtal rum med eleverna 
efter önskemål/funderingar som eleverna kan ha.  

Samarbete med skolans skoladministratör, som är ansvarig för frånvarohanteringen på 
skolan, samt med skolans elevassistenter är utvecklat till den grad att vi tidigt 
uppmärksammar elever vid frånvaro. Eleverna har uttryckt önskemål om att elevhälsans 
arbete vävs in i ordinarie undervisning, något som gjorts och kommer fortsätta. T e x genom 
ämnesövergripande samarbeten mellan kurserna som möjliggör att man kan väva in 
elevhälsan mer naturligt.  

Slutsatser 

Vi har utvecklat välfungerande rutiner och arbetsformer för att stötta elever och för att 
identifiera elevernas behov när det kommer till deras studiegång. Detta arbete är fortsatt 
viktigt att utveckla och anpassa utifrån de elever som i nuet läser på skolan. Den systematik 
som finns vad gäller samverkan mellan skolans olika kringtjänster (EHT, elevassistenter, 
administration) är en framgångsfaktor som vi värnar och kommer att fortsätta arbeta 
utifrån. Kollegiet på skolan upplever att det finns en närhet mellan EHT och undervisande 
pedagoger. 
 
Vi skall fortsätta med att synliggöra SYV:s roll i ett tidigare skede med mål att involvera SYV 
redan vid uppstartsdagarna. Därefter individuella motivationssamtal för att stärka elevernas 
ansvarstagande och motivation för studier och framtiden. Skolans specialpedagog kommer 



 
 
 

att samverka med undervisande lärare samt mer involverad i arbetet med att stötta eleverna 
till att bli bättre på att hålla muntliga föredrag. EHT-menyn kommer att utvecklas och 
revideras utifrån pedagogers och elevers önskemål. Föreläsningarna/workshopen som EHT 
ska tillhandahålla har som mål att verka främjande och förebyggande.  
 
 
  



 
 
 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

 
De senaste årens arbete med att utveckla våra undervisningsmetoder och förbättra vår 
undervisningskvalitet har gett goda resultat över tid. I dagsläget har vi goda strukturer och 
rutiner när det gäller så som studiero, undervisningens kvalité, att ”fånga upp” snabbt vid 
frånvaro, att identifiera elevernas individuella behov. Vi har dock insett att vi behöver bli 
bättre på att stärka elevernas egna ansvarskänsla och försöka stärka deras inre motivation 
genom att tidigt medvetandegöra dem om att de studerar för sin egen skull samt vilka 
konsekvenserna blir om de inte tar sina studier på allvar. Detta ämnar vi bland annat göra 
genom tidigare SYV-samtal och genom att i högre utsträckning tala om vilka färdigheter 
eleverna förväntas förvärva och utveckla under sin tid hos så att de i framtiden kan ta sig an 
högskolestudier på ett bra sätt. Dessutom kommer vi revidera strukturer och rutiner i den 
ordinarie undervisningen för att säkerställa ännu större grad av studiero, ansvarskänslan etc.  
 
Vi har, utifrån ovanstående slutsatser, valt att nästa år arbeta utifrån LBS visionen: “Change 
through great education”.  
 
Vi har även identifierat särskilda områden som vi behöver arbeta med och stärka kommande 
år. Vi behöver stötta våra elever för att komma över talängslan och bli mer bekväma på att 
tala inför folk. Vi behöver också betänka hur vi skall arbeta med att eleverna tar mer ansvar 
för sina studier (t e x följa deadline) och initiativtagande. Samt hur vi kan förmedla kunskap 
och utbilda våra elever till att nå högre resultat/mål.  
 
Att vi behöver fortsätta vår dialog med skolans elever är givet. Inför kommande LOV-möten 
och undervisningsråd har vi redan formulerat flera frågor vi önskar diskutera med eleverna. 
Vi upplever att i samband med ovanstående behöver vi också ändra flödet kring våra 
strukturer, hur vi arbetar innehållsmässigt, sporra till mer ämnesövergripande, och 
implantera nya metoder för undervisning, studiero och elevernas ansvarstagande. Vi 
kommer fortsatt satsa på undervisningssamarbeten och samarbeten med externa aktörer.  
 
Exakt hur vi kommer att gå tillväga kommer att fastställas i den arbetsplan som kommer att 
skrivas i augusti 2022. Arbetsplanen kommer att utvärderas kontinuerligt och presenteras i 
nästa års Kvalitetsrapport.  
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