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1. Ledare – rektor har ordet 

 
2021 är året då Erika Almerheim lämnar verksamheten efter att ha varit delaktig från första stund. Det är 
min stora ära att ta över som rektor efter nära sex år som undervisande lärare på LBS Kreativa Gymnasiet i 
Jönköping. Jag har gjort mina mål tydliga med verksamheten; det är en väl fungerande verksamhet utan 
behov av större förändring som tillåter att vi istället fokuserar på förädling och utveckling av det vi redan 
gör bra. 
 
LBS Kreativa Gymnasiet i Jönköping är ett hem för många. Personalens samstämmighet och ambitionsnivå 
är beundransvärd och ett fantastiskt fundament att bygga en skolverksamhet på. Till det kommer ungefär 
230 elever som alla har sin unika personlighet med sig till skolan. I vår verksamhet finns det plats för alla 
och vi håller hårt på regeln att man skall vara sig själv på skolan, det skall inte finnas något behov av att 
förställa sig för att möta någon annans förväntningar. 
 
Vi är också en skola som är anonym för många i vårt närområde och det ligger i vårt fokus framöver att 
tillsammans med elevernas upptäcka världen utanför skolan och göra ett avtryck där. Vi vill att omvärlden 
blir en del av vår verksamhet – och vi och våra elever en del av den. 
 
När det kommer till undervisningen i skolan kan te sig märkligt att jag nämner den först här i texten då vi 
lever i ett samhälle där skoldiskussionen så ofta rör betyg och undervisningsresultat. Men jag har en 
bestämd tilltro till att det är en glad och välmående elev som gör de största framstegen under en 
gymnasieutbildning och att det är där mitt fokus som skolledare skall ligga. 
 
Vår verksamhet har legitimerade lärare i en absolut majoritet av de ämnen vi undervisar. Vi har utöver det 
en ständig kontroll internt och från externt håll på vår verksamhet och de resultat vi och våra elever 
uppnår. Läraryrket är skärskådat och resultaten av undervisningen alltid föremål för diskussion och andras 
åsikter. Personalen på LBS Jönköping visar dock upprepat att dom är förtjänta av den frihet under ansvar 
jag ger dem i min nya roll och i följande kvalitetsrapport redovisas alla de insatser som genomförs av vår 
personal för att ge våra elever bästa förutsättningar för framtiden.  
 
 
Sebastian Frankenberg 
Rektor, LBS Kreativa Gymnasiet i Jönköping 

  



 
 
 

 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Jönköping är Ljud & Bildskolan AB. Vi har bedrivit utbildning sedan 1993 och 
gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti 2007 är vi en del av AcadeMedia. 
 
LBS Jönköping är, tillsammans med 17 andra skolor, en del av LBS, som huvudsakligen bedriver 
gymnasieutbildningar inom följande program: 
● Estetiska programmet – Estetik och media, Bild och formgivning samt Musik 
● Teknikprogrammet – Samhällsbyggande och miljö, Design och produktutveckling samt 

Informations- och medieteknik 
På LBS Mediegymnasiet bedrivs även utbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktningarna beteendevetenskap och medier samt information och kommunikation. Några 
skolor tar även emot elever på Introduktionsprogrammet. 

LBS hade läsåret 2020/2021 18 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Örebro i norr. Under 
läsåret 2020/2021 var det över 4300 elever som studerade på våra skolor.  

Skola startår Skola Startår 
LBS Varberg  2001/2002 LBS Nyköping 2010/2011 
LBS Borås 2002/2003 LBS Jönköping 2011/2012 
LBS Halmstad 2002/2003 LBS Stockholm Södra 2014/2015 
LBS Mediegymnasiet  2003/2004 LBS Göteborg 2014/2015 
LBS Kungsbacka 2005/2006 LBS Linköping 2015/2016 
LBS Lund 2007/2008 LBS Växjö 2017/2018 
LBS Trollhättan 2007/2008 LBS Stockholm Norra 2018/2019 
LBS Kristianstad 2008/2009 LBS Örebro 2018/2019 
LBS Helsingborg 2009/2010 LBS Malmö 2020/2021 

Alla våra utbildningar utgår från en kreativ kärna där sambands- och 
sammanhangsperspektivet är bärande. Likaså präglas utbildningarna av det pedagogiska 
perspektiv som tar vara på elevernas upplevelser och erfarenheter. Genom en syn på 
lärande som innebär att man måste våga pröva och våga misslyckas för att komma framåt, 
ska utbildningen vara en god bas för eleverna att arbeta strategiskt, praktiskt och kreativt 
inom både nya och traditionella kreativa områden. Framför allt är det målen i läroplanen 
(LGY2011), inklusive examensmålen, som är vägledande för verksamheten i alla dess delar – 
från planering till genomförande, uppföljning och förbättring. 

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller 
för det aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet 
med skollagen.  

 

 

 



 
 
 

Om LBS Jönköping 
Elever 

Skolan har under läsåret 2021/2022 haft 246 elever. En övervägande majoritet av eleverna är 
pojkar, i synnerhet på Teknikprogrammet. Vi har elever från många olika kommuner.  

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet Bild och formgivning 29 20 20 

Estetiska programmet Estetik och media 30 22 23 

Teknikprogrammet Design och produktutveckling 20 22 20 

Teknikprogrammet Informations- och medieteknik 16 16 12 

 
● Socioekonomisk bakgrund 

 

Läsår Andel (%) 
flickor 

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

Andel (%) med utländsk 
bakgrund 

2020/2021 24 76 54 17 

2021/2022 26* 74* 56* 18* 

               *Statistik från oktober 2021, hämtat från Skolverket 2022-07-04 
 

Personal 

Personalstyrkan har uppgått till 28 personer varav 14 personer har arbetat heltid och övriga 
deltid i olika omfattning, sammanlagt uppgår antalet tjänster till cirka 23. Utav 28 anställda 
är 18 pedagoger och resterande är rektor, biträdande rektor, administratör, SYV, 
skolsköterska, kurator och elevassistenter.  Förutom lärararbetslag och skolledning finns ett 
elevhälsoteam bestående av skolsköterska (30 %), specialpedagog (100 %), skolkurator (40 
%) och studie- och yrkesvägledare (30 %) på skolan. Detta läsår är det samma person som är 
SYV och biträdande rektor. Vidare finns avtal med skolläkare och skolpsykolog via 
AcadeMedia. Vissa administrativa delar, såsom schemaläggning och IT-ansvar har fördelats 
på lärare med kompetens inom området.  

 
Lokaler  
 

Skolans lokaler ligger i centrala Jönköping i nära anslutning till Resecentrum. Läget är 
strategiskt då många elever pendlar från olika delar av Jönköpings kommun och 
angränsande kommuner. Skolan har renoverats och byggts ut i fyra etapper fram till 
läsårsstart 2017/2018. Inför läsåret 2018/2019 gjordes en mindre ombyggnation av två 
arbetsrum som blev undervisningsrum för E-sport. Skolmiljön upplevs som öppen med en 
variation av olika slags rum, såsom traditionella klassrum, studios, grupprum och öppna 
studieytor. Eleverna har fri tillgång till de flesta rum. 

 



 
 
 

Under läsåret 2021/2022 har skollunch serverats i skolans lokaler. Maten har beställts från 
skollunchföretaget Skolfood med tillagningskök i Jönköping.  

 
Vi har ett avtal med Friskis & Svettis där huvuddelen av idrottsundervisningen äger rum. 
Friskis & Svettis lokaler ligger på gångavstånd från skolan. Vissa idrottslektioner äger rum i 
andra lokaler, såsom Racketcentrum och Rosenlundsbadets simhall.  

 
Organisation och arbetsformer   

Under läsåret 2021/2022 har Erika Almerheim tjänstgjort som rektor, skolan har även en 
biträdande rektor Maria Mannerström på 70%, hon har även tjänstgjort som SYV på 30%. 
Ledningsgruppen har bestått av skolledare och två arbetslagsledare och specialpedagog. 
Skolan har haft tre förstelärare, två på lokal nivå och en på huvudmannanivå. På lokal nivå 
har vi haft fokus på delkultur inom matematikutveckling och undervisningsdesign. På 
huvudmannanivå har fokus legat på utveckling av medieämnen. I de organiserade kollegiala 
samtalen har lärarna deltagit i olika utvecklingsarbeten under ledning av förstelärare 
beroende på vad de undervisar. Arbetslagen har haft programfokus med utgångspunkt i 
estetprogrammet respektive teknikprogrammet, men det har även arbetat en del 
tillsammans. Arbetslagen har bland annat arbetat med verksamhetsanalys, 
programutveckling, profilvecka och närvarofrämjande arbete.   



 
 
 

 
3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom LBS vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi har en 
gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i 
verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma 
framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 

 
Vår kvalitetsdefinition: 

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

 

 
 

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på 
vilket sätt huvudmannen och skolledningen 
organiserar och skapar förutsättningar för 
utbildningens och undervisningens 
genomförande, dels om andra förutsättningar 
i form av t.ex. sammansättning av personal 
och elever. 

 
Processkvalitet handlar om våra arbetssätt 
och kvaliteten i det vi gör.  

 
Resultatkvalitet handlar kort och gott om i 
vilken utsträckning vi når de nationella målen. 

 
Våra framgångsfaktorer: 

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

 
Proaktiv uppföljning 

Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och 
medarbetare i förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat 
och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  

 
Kollegial samverkan 

Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till 
att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär 
av varandra. 

 
Aktiv resursfördelning 

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



 
 
 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Kvalitetsarbete inom LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de 
behöver för att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det 
studie-, arbets- och samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som 
jobbar inom LBS hela tiden gör oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart 
det leder för eleverna. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett 
sätt som är rättssäkert och som vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i 
vidare studier och arbetslivet. 

 
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 
genomförs är en Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att 
ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, 
två Undervisningsutvärderingar (november och maj) där eleverna får möjlighet att ge sin 
bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam 
Elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av utbildningen. I 
november och i april görs dessutom betygsprognoser i syfte att proaktivt fånga upp de 
elever som riskerar att inte nå målen.  

 
Varje månad har skolchefen en månadsuppföljning med varje enskild rektor. Under 
månadsuppföljningen följer skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och 
elevhälsoarbetet som sker på skolan. 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades 
kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är 
skolans arbetsplan, undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och 
nationella provresultat.  

 
Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 
huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 
kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller även ett metodstöd för 
analysarbetet. 

 
I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven 
för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och 
examensmålen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl 
avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i denna 
kvalitetsrapport.  

 
Efter skolavslutning i juni sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, 
och en arbetsplan tas fram för hur skolan ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa 
läsår. 

 



 
 
 

I början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 
kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare 
mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 

 
Verksamheten på LBS Jönköping följs upp kontinuerligt i ledningsgrupp och arbetslag. 
Elevernas röst lyfts genom samtal med elevråd och andra elevgrupper. Rektor, lärare och 
elevhälsoteam använder sig av digitala plattformar för att kontinuerligt följa elevernas 
resultat. I januari utvärderas arbetsplanen i hela personalgruppen för att se över behov av 
justeringar. Under hösten justerade vi längden på någon mötesform då vi såg ett ökat 
behov. Under våren ändrade vi upplägget något gällande mötesformen “drop in” som 
istället blev bokningsbara tider. 

 

 
  



 
 
 

4. Läsåret 2021/2022 

Fokusområden/utvecklingsområden 

 
Vid läsårsstart arbetade vi fram arbetssätt och metoder med utgångspunkt i 
närundervisning. Målsättningen är alltid att alla elever ska klara sina studier och få en 
godkänd examen, föregående läsår klarade 94% av studenterna på enheten en godkänd 
gymnasieexamen. Med det som utgångspunkt fortsatte vi att sträva efter en examensgrad 
på 100%, utfallet landade i att 91% av eleverna klarade sin examen. En förutsättning för 
gymnasieexamen är ett godkänt gymnasiearbete, vilket vi haft extra fokus på detta läsår, 
då vi vet att det är en kurs som är utmanande för många elever. Målet var att 100% av 
eleverna skulle nå betyget E på sitt gymnasiearbete. Vid årsskiftet satte vi in en extra 
lektion för de elever som vi såg låg i riskzon för att inte klara sin examen. Ett fåtal elever 
fick trots detta betyget F i gymnasiearbetet vilket indikerar att vi behöver fortsätta utveckla 
arbetsmetoderna kring gymnasiearbetet. 

 
Under läsåret har vi haft två fokus i vårt pedagogiska förbättringsarbete, det ena har varit 
på matematik och det andra har varit att utveckla verktyget lektionsbesök för att stärka vår 
delakultur i lärarkollegiet. Arbetet har fortlöpt under två förstelärares ledning en timme 
varannan vecka. Den gruppen som har haft lektionsbesök som fokus har arbetat med 
forskningscirkel som metod för arbetet. Ytterligare ett filter för utveckling har bestått i att 
rektor tillsammans med en förstelärare har deltagit i en forskningscirkel med andra LBS 
skolor i samarbete med Göteborgs universitet.    

  
Arbetet med lektionsbesök har haft som mål att alla pedagoger ska känna sig stärkta kring 
det pedagogiska verktyget lektionsbesök. Arbetet med att etablera lektionsobservation 
som verktyg har resulterat i att det är naturligt att under nästkommande läsår praktisera 
detta som metod för pedagogisk utveckling. Således har årets pedagogiska utveckling 
resulterat i ökad kunskap i verktyget lektionsbesök. Metoden för arbetet har varit 
genomförandet av 10 st. forskningscirklar. I sin natur har denna metod bidragit till 
kollegiets delakultur. Det har skapat ett nytt format av forum för diskussion samtidigt som 
det fört kollegor närmare varandra genom diskussion relaterade till professionen. 
Begreppet delakultur har även varit fokus för flera forskningscirklar och har resulterat i 
mallar och riktlinjer för dokumentation och delning av kunskap som skapas vid framtida 
lektionsobservationer.  Litteraturstudier har påbörjats men inte genomförts i större 
utsträckning. Delar av utvecklingsarbetet har likheter med aktionsforskning där teser 
praktiseras för att skapa insikt och kunskap.  

 
Enheten har under flera år haft utmaningar vad gäller måluppfyllelse i matematik därav 
hade en förstelärare fokus på arbete med att höja resultaten i matematik. Förstelärare har 
hållit i samtal kring undervisning i matematik med fokus på hur vi kan arbeta med 
bedömning på ett mångfacetterat sätt och hur vi kan bli mer samstämmiga i en 
framgångsrik proaktiv undervisning. Vi kan se att vi detta år inte har lika stor andel F i flera 
av våra matematikkurser. Detta läsår har vi organiserat kursen i matematik 1b på ett nytt 



 
 
 

sätt. Vid utvärderingarna i januari vittnade matematiklärarna om att arbetet med 
matematik 1b upplevs mycket välfungerande. Arbetet kring matematikundervisningen har 
tagit utgångspunkt i att kursen har genomförts med parallell schemaläggning av 3 grupper 
och 3 lärare, 2 lektioner á 90 min. Kursplanen och NP gör att lärarna har upplevt att kursen 
ligger på en högre nivå än tidigare. Grupperna var indelade efter klasser initialt men 
omstruktureras efter höstlovet till tre nya grupper med utgångspunkt i en bedömning kring 
hur den enskilde eleven lärde sig på bästa sätt. En grupp arbetade med helt och hållet 
gemensamt arbete i helklass. Bärande beståndsdelar och synliggörande av viktiga begrepp 
var i fokus tillsammans med tydliga metoder på grundläggande nivå. Den andra gruppen 
arbetade med korta generella genomgångar och mycket eget ansvar för självständigt 
arbete på lektionen. Den tredje gruppen arbetade med förberedda genomgångar 
(PowerPoint) och exit ticket. Totalt sett har eleverna uttryck en uppskattning för upplägget 
i den grupp de blivit placerade i. Enstaka elever har bytt grupp efter jullovet, och efter de 
första veckornas period var det heller ingen elev som bad om att få byta grupp. En stor 
vinst har varit att man har varit tre lärare och därigenom haft större möjlighet att diskutera 
undervisning och elev. Vid frånvaro har lärarna dessutom löst varandras lektioner. Lärarna 
upplever en stor trygghet i att lektionerna alltid har löst sig på ett bra sätt trots oplanerad 
frånvaro. Eleverna och lärarna har verkligen uppskattat de olika typerna av repetition inför 
proven som har kunnat erbjudas tack vare tre lärare. Arbetet med matematik 1b föll väl ut 
och ca 75% fick ett godkänt betyg på NP och endast 3 av 57 elever fick F i kursen trots att 
den höjda nivån. 

 
Under året har vi haft ett fortsatt arbete med att stärka kommunikationen med elever och 
vårdnadshavare kring studiesituation och kunskapsläge, detta då vi såg ett gott resultat 
kring de insatser vi gjorde förra året. Utifrån UU sett finns fortfarande utvecklingspotential 
kring detta. Förutom det faktum att eleverna ska klara sin gymnasieexamen så är 
betygssnittet en faktor som påverkar elevernas möjlighet att söka sig vidare till högre 
utbildning. Med utgångspunkt i att alla elever ska nå så långt som möjligt har vi arbetat 
vidare med att bedriva en undervisning som främjar närvaro och lust att lära.  

  
Under höstlovet avsatte vi gemensam tid till att sätta betygsprognoser och vi kunde direkt 
ta upp frågor som dök upp och resonera kring dem vilket i sin tur bidrog till en ökad samsyn 
och lite mer “rättvisande” underlag för justeringar utifrån prognosen. Genom 
betygsprognosen identifierade vi en del kurser med lite högre andel F i prognoserna och 
där gjorde vi justeringar i matematik 1c, 2c och svenska 3 för att möjliggöra tvålärarskap i 
viss utsträckning.  

 
Under läsåret har rektor och en av de lokala förstelärarna deltagit i ett projekt där 
huvudmannen i samarbete med Göteborgs universitet anordnat forskningscirklar.  I 
forskningscirkeln har rektor och förstelärare haft fokus på hållbar skolutveckling 
tillsammans med två andra LBS-skolor och delat framgångsfaktorer kring organisation och 
långsiktighet. Detta arbetssätt har även till viss del applicerats på pedagogisk 
utvecklingstid. 

 



 
 
 

Vi kan se att examensgraden ligger på en något lägre nivå än föregående år. En del i betyg 
och bedömning är kommunikation med elev och vårdnadshavare kring studieresultat för 
att främja elevens lärande. Under året har vi haft två tydliga avstämningsperioder kring 
studiesituation som kommunicerats på skolnivå till vårdnadshavare och elever. En trolig 
effekt av detta arbete är att eleverna och vårdnadshavarna har fått en ännu tydligare bild 
kring elevens studiesituation, vilket i sig främjar skolans samarbete med vårdnadshavare 
där behov finns. Vi har under läsåret planerat för ett förenklat sätt att kommunicera 
lägeskoll i kurserna elever och vårdnadshavare för att nå ännu längre i detta arbete. Detta 
förenklade underlag är planerat att sjösättas till nästa läsår. 

 
  



 
 
 

5. Resultatredovisning 

Kunskaper 

● Andel med examen 

 
 

Den totala examensgraden på LBS Jönköping är för läsåret 2022 91%, vilket är något lägre 
nivå än föregående år. Året som gått har inneburit närundervisning med en stundtals hög 
frånvaro bland personal och elever pga. av pandemin, att vi lyckades nå detta resultat trots 
pandemins förutsättningar är mycket glädjande. Det skiljer sig mellan programmen, där det 
estetiska programmet har en examensgrad på 92% och teknikprogrammet en examensgrad 
på 91%. Totalt sett så ligger examensgraden under föregående års rikssnitt med 1,7 
procentenheter, men ser man per program så ligger estetiska programmet i linje föregående 
års rikssnitt och teknikprogrammet ligger även det i linje med föregående års rikssnitt. 

 

 
 



 
 
 

Fördelningen mellan könen vad gäller examensgrad visar att det blev en högre examensgrad 
för flickor än pojkar. Av flickorna tog 94% examen och av pojkarna tog 90% examen. 
 

 
 

● GBP avgångsbetyg 

 
 
Den genomsnittliga betygspoängen är glädjande nog högre än föregående år, totalt så har 
den genomsnittliga betygspoängen ökat med 1,4 poäng vilket är 0,4 poäng under 
föregående års rikssnitt.  



 
 
 

 
 
På enheten skiljer det sig 0,1 poäng mellan programmen där estetprogrammet ligger högst. 
Jämför man med föregående års rikssnitt för de olika programmen på skolan så ligger 
betygspoängen för det estetiska programmet 0,3 poäng lägre, för teknikprogrammet ligger 
det 0,1 poäng över föregående års rikssnitt. 
 

 
 
Den genomsnittliga betygspoängen är totalt 14,7, om man jämför mellan pojkar och flickor 
så skiljer det sig åt. Flickor har en genomsnittlig betygspoäng på 16,0 och pojkar har en 
genomsnittlig betygspoäng på 14,4. Skolan gör inte någon skillnad i arbetssätt vad gäller 
pojkar och flickor vilket gör att denna skillnad inte är helt enkel att svara på, i viss utsträckning 
kan den vara kopplad till den enskilde individen och dess förutsättning och prestation.  

 



 
 
 

 
 

När vi tittar på betygspoäng och jämför mellan flickor på våra två olika program så skiljer det 
sig åt, flickor på estetiska programmet ligger på 16,4 poäng och på teknikprogrammet ligger 
det på 15,0. Vad gäller pojkar är det också en viss differens, där pojkar på estetprogrammet 
ligger på 14,0 och på teknikprogrammet ligger poängen på 14,6. 
 

 
● Betygsfördelning samtliga elever  

 

 
 

När vi tittar på betygsfördelning totalt sett på enheten så ser vi att det är relativt likt 
föregående år, med lite högre andel F. Förra årets siffror är dock inte helt rättvisande då vissa 
kurser förlängdes på grund av pandemin och inte är med i 2021 års siffror. 

 



 
 
 

 
 

Betygsfördelningen totalt sett har förändrats något, vi ser lite högre andel A på 
estetprogrammet lite färre E. Vi ser även lite högre andel F på teknikprogrammet och färre 
andel C, och en något högre andel E. Elevgruppen på IM består av ett fåtal elever och den 
enskildes resultat ger därmed tydligt avtryck i statistiken ovan.  
 

● Resultat nationella prov 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

Det finns avvikelser i jämförelsen mellan kursbetyg och resultat på nationella prov (NP). 
Det är en tydlig tendens att högre kursbetyg sätt än det resultat som nås på NP. 
Avvikelsernas omfattning skiljer sig mellan ämnena där NP genomförts, där matematiken 
har generellt minst avvikelse (matematik 2c har störst avvikelse med 28% höjning av betyg, 
0% sänkning), engelska medel (engelska 6 har störst avvikelse med 31% höjning av betyg, 
7% sänkning) och svenska högsta avvikelsen (svenska3 har störst avvikelse med 53% 
höjning av betyg, 15% sänkning). Avvikelserna i svenska som andraspråk (SVA) baseras på 
mycket små kursgrupper och får således markanta avvikelser i procent även vid fåtal 
avvikelser i faktiska antal betyg. 

 IM-elever 

● Andel elever med gymnasieintyg 

Under läsåret gick fem IM elever på skolan och för tre av dessa utfärdades ett gymnasieintyg. 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Utifrån årets elevenkät vill vi lyfta fram två frågor: 
● Andel elever som upplever sig trygga i skolan  
● Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra 

sätt  
 

 



 
 
 

 
 

Trygghet i skolan är viktigt för goda studieresultat, i vår LOV-enkät svarar 92% av våra 
elever att de känner sig trygga i skolan. Detta är vi är stolta över och är måna om att 
förvalta. I det stora upplever eleverna att de behandlar varandra på ett bra sätt även om 
det finns ett fåtal som inte tycker det, i de fall som vi får kännedom om händelser där 
eleverna inte behandlat varandra väl för vi alltid dialoger med inblandade och försöker 
hitta vägar framåt mot ett hållbart gott klimat. Vi uppmanar kontinuerligt eleverna att 
meddela personalen om de upplever att andra elever inte behandlar dem på ett bra sätt. 
Lärarna arbetar kontinuerligt med arbetsron under lektionerna. 
 
I LOV-enkäten som gjordes under höstterminen så anger 94% av flickorna att de känner sig 
trygga i skolan, för pojkar är det 92%. Vad gäller upplevelse av eleverna behandlar varandra 
väl är det 91% av flickorna som upplever att de behandlar varandra på ett bra sätt, vilket är 
en ökning från föregående år där siffran låg på 84%. Pojkarnas siffra går däremot ner något 
från föregående års 86% till årets 84% som upplever att de behandlar varandra på ett bra 
sätt. 

 
 
 

  



 
 
 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 
Undervisningen har varit schemalagd mellan kl. 9.10 och slutat senast kl. 16.00, förutom 
enstaka stödpass som har legat utanför denna tidsram. Undervisningstiden har fördelats 
jämt utefter kursernas poäng med vissa undantag i kurser inom matematik och svenska. 
Lektionslängden har varierat beroende på ämnets karaktär med kortare pass i matematik 
och längre i inriktningkurserna och vissa gymnasiegemensamma ämnen som 
samhällskunskap och engelska. Schemat har i viss mån fått anpassas efter de tider vi fått 
tillgång till för idrottslektioner på Friskis & Svettis.  

 
Grupperna i de gymnasiegemensamma ämnen har ofta varit mixade med elever från olika 
klasser. Dels för att klasserna är olika stora, men också för att det skapar sammanhållning 
på skolan och man lär känna elever från flera olika klasser. Vissa kurser har samlästs för att 
möjliggöra gemensamma projekt inom till exempel spelutveckling där teknikeleverna har 
stått för programmeringen och esteteleverna för grafiken i skapande av spel. Likaså inom 
foto och film har schemaläggningen möjliggjort gemensamma projekt då lektionstiden har 
sträckt sig över flera timmar och två lärare har varit kopplade till kurserna. I de kurser som 
har schemalagts i längre block och med mer än en lärare ser vi att antalet 
ämnesövergripande projekt samt projekt utanför skolans väggar, såsom studiebesök och 
externa uppdrag har varit vanligare förekommande.  

 
Samtliga lärare har använt plattformarna Schoolsoft samt Google Classroom. Under läsåret 
har vi haft en gemensam strategi gällande användandet av plattformarna med syftet var att 
skapa tydlighet, för lärare, elever och vårdnadshavare, gällande i vilket sammanhang 
respektive plattform skulle användas. Strategin innebar att Schoolsoft, där bland annat 
kursmatriserna finns tillgängliga, skulle användas för att visa på elevens lärande i relation 
till kunskapskraven. Google Classroom skulle fungera som lärplattform, där kursvis 
information gällande planering, genomförande samt återkoppling avseende undervisning 
skulle finnas tillgänglig. Sammanfattningsvis kan man säga att den formativa bedömningen 
skulle ske via Google Classroom samt under lektionstid och utvecklingssamtal, och den 
summativa bedömningen skulle ske via Schoolsoft. I matematik har kunskapsmatrisen 
använts för såväl övningar, prov som återkoppling. 

 
Specialpedagogen har tillsammans med elevassistenter bedrivit lovskola på påsklovet.  

 
Eleverna har träffat sin mentor under mentorstiden. Mentor har haft ett ansvar för 
uppföljning av närvaron, utvecklingssamtal och kontakt med vårdnadshavare. 
Utvecklingssamtalen har genomförts relativt tidigt på terminen med syftet att verka 
framåtsyftande, snarare än åtgärdande.  

 
Personalen har under detta läsår organiserats i två programarbetslag med varsin 
arbetslagsledare som har suttit med i ledningsgruppen. Programarbetslagen har förutom 



 
 
 

fokus på programutveckling arbetat med frågor som lyfts i ledningsgruppen. Lärare i 
gymnasiegemensamma ämnen undervisar oftast på båda programmen, men är kopplade 
till ett av arbetslagen. Våra gemensamma mötestider har med tyngdpunkt förlagts till 
morgontid. Mötestiden ger genom olika fokus möjlighet till tid för gemensam planering, 
sambedömning samt arbete med utgångspunkt i pedagogisk utveckling med fokus på betyg 
och bedömning och kollegiala samtal kring framgångsfaktorer i undervisningen. Mötena 
kring pedagogisk utveckling har letts av förstelärare. En annan mötestid vi har haft är 
“elevmötet” som syftar till att skapa en gemensam arena mellan lärare, skolledning och 
EHT-personal med fokus på proaktiva dialoger kring enskilda elevärenden så väl som 
gruppnivå. Vid detta möte har vi kunnat dela erfarenheter, komma fram till extra 
anpassningar som behöver göras inom ramen för ordinarie undervisningen samt samla in 
underlag för vidare diskussion i EHT-teamet. De extra anpassningarna har samlats i ett 
gemensamt dokument som alla lärare och EHT-personal har tillgång till. I samma dokument 
markerar lärarna om eleven riskerar att inte nå målen för kursen, på så sätt kan vi snabbt 
identifiera behov av att starta pedagogiska utredningar. Återkoppling från EHT-mötena har 
även kunnat ges i detta forum. 

 
Bedömning och betygssättning  

Personalen har löpnade haft möjlighet att samtala kring rättssäker och allsidig bedömning 
inom ramen för regionsövergripande arbete och på enheten. Olegitimerade lärare har 
under läsåret haft kontinuerlig dialog med den legitimerade lärare som sedan sätter 
betyget för att säkerställa att betyg sätts på rätt grunder. Betyg och bedömning är del i 
mycket av det arbete som sker i verksamheten och något vi eftersträvar att inkludera varje 
gång läge ges. Diskussioner om rättvis och likvärdig bedömning har funnits vid många 
tillfällen men är tydligast närvarande vid kursslut och i samband med organiserande, 
genomförande och bedömning av nationella prov. Denna dialog har även aktualiserats 
flertalet gånger lokalt under året, främst i samband med möten rörande pedagogisk 
utveckling och elevärenden. Sambedömning har genomförts spontant och planerat mellan 
lärare lokalt och även vid ett par tillfällen organiserat från huvudman.  
 
Det är möjligt att ur flera aspekter argumentera att ett enskilt provtillfälle skiljer sig från en 
längre period av bedömning och stöd för detta finns i många pedagogiska och didaktiska 
diskussioner. Det är samtidigt tydligt att då avvikelsen i störst utsträckning är mot ett högre 
betyg (därigenom en tendens åt ett specifikt håll och inte en allmän avvikelse) så behöver 
ett arbete med att finna förklaring och motivering till avvikelsen genomföras.  
Verksamheten har ett stort fokus på individen och eleverna har generellt sett ett högt 
behov av individuella anpassningar. Det är därför möjligt att avvikelsen mot högre betyg är 
ett resultat av framgångsrik anpassning av undervisning i lektionssalen med anpassade 
bedömningstillfällen som hjälper eleven redovisa den kunskap eleven besitter. Och på 
samma vis är de tillfällen en elev når lägre resultat i kurs jämför med NP ett tecken på att 
samma arbete eventuellt misslyckats för den enskilda individen.  
 
Avvikelsen är som lägst i matematiken vilket kan bero på ämnets natur och i vilken 
omfattning som NP:s genomförande liknar provsituationer i ordinarie undervisning. Det 



 
 
 

kan också vara ett resultat av den framgång som elever och lärare nått genom det ovan 
nämnda arbetet med att utveckla och förädla matematikundervisningen (se kap. 4). 
 
Betyg och bedömning är ett område som alltid ligger i verksamhetens utvecklingsfokus och 
som är ett återkommande arbete och område för diskussion. Under detta forum kommer 
denna diskussion fortsätta under kommande läsår. 

 
 

Utvärdering och analys 
Vår högsta prioritet framöver är att öka examensgraden med målet att nå 100% och i andra 
hand att öka elevernas genomsnittliga betygspoäng. Under kommande år planeras det för 
att de elever som fått F i matematik ska inkluderas i de kurser som går så att det får goda 
förutsättningar att klara kursen. Matematiklärarna på skolan ska fortsätta att arbeta mer 
proaktivt med målsättning att fler elever ska nå målen för kursen inom utsatt tid. När det 
gäller gymnasiearbetet ser vi behov av förbättring för att nå hela vägen till 100% eleverna 
får ett godkänt arbete. Det finns dessvärre en ämnesrelaterad avvikelse i elevresultat där 
flertalet elever fått F i svenska under året vilket gör att vi behöver fokusera på undervisning 
i svenska för att utveckla undervisningen och bedömningsformer.  

 
De elever som trots allt inte nådde målen för gymnasieexamen har vi kunnat hjälpa vidare 
genom kontakt med olika externa stöd och aktörer. 

 
De externa kontakterna med företag och föreningar genom studiebesök, skarpa uppdrag, 
UF-företag och så vidare är något vi bör satsa ännu mer på under kommande läsår. Vi ser 
att det gynnar elevernas kreativitet, företagsamhet och ansvarstagande samt att eleverna 
bygger upp ett användbart nätverk. Hittills har eleverna på estetiska programmet fått fler 
möjligheter att pröva sina kunskaper utanför skolans väggar än teknikprogrammet, vilket är 
något som programarbetslagen har i uppdrag att utveckla. Vi tror att ökade kontakter med 
teknikbranschen kommer att öka elevernas studiemotivation och måluppfyllelsen i 
gymnasiearbetet. Vidare skulle det kunna öka intresset och kännedomen om vår skola och 
våra utbildningar hos allmänheten samt skapa ett intresse för att anställa eleverna som har 
gått ut från skolan.  

 
Personalens gemensamma utvärdering i juni visar att arbetet med forskningscirkel har varit 
givande. Vi ser även att resultaten i matematik 1b är relativt goda och lärarna vittnar om 
att upplägget med gemensam schemaposition har fallit mycket väl ut då grupperna kan 
justeras efter hand och lektionsdesignen. Vi har tagit ett kliv framåt avseende 
lektionsobservation som metod, men har en bit kvar innan vi med säkerhet kan säga att det 
är ett naturligt och återkommande inslag i vår undervisningspraktik.  

 
Organisationen med två programarbetslag kommer ligga fast för att fortsätta arbeta för en 
tydlig programidentitet och en röd tråd genom programmet över tre år. Målet med en 
tydlig programidentitet är att stärka och bibehålla elevernas studiemotivation genom hela 
utbildningen samt integrera gymnasiearbetet i övriga kurser.  

 



 
 
 

Det har funnits en saknad av att få tid till att under en sammanhängande längre period få 
djupdyka i sin programinriktning. Läsåret avslutades därför med ett beslut att återinföra 
temaveckor i en version som fanns för några år sedan med schemabrytande aktivitet vecka 
50, 2022, och vecka 10, 2023. Undervisningstiden under veckan ökas till att innefatta hela 
perioden 09:00-16:00 (minus raster) och fokuserar kring ett tema som plockas upp av så 
många ordinarie ämnen som möjligt (tidigare exempel har varit produktion av tidning, tv-
program eller appar). Planering inför detta påbörjades redan vid läsårsslut och fortsätter 
vid uppstart av nytt läsår. Målet är en attraktivare skola, en ökad nöjdhet med 
utbildningen, ökad inkludering och ökat betygssnitt i berörda kurser. 

 
Årets resultat visar att vår examensgrad är på en något lägre nivå än föregående år men 
däremot är betygssnittet högre. På det hela taget så är resultat ett betyg på att både 
personal och elever trots ett tufft år med hög frånvaro på grund av pandemin lyckats 
bedriva god undervisning och goda studier.  

 
Betygsfördelningen totalt sett har förändrats något, vi ser lite högre andel A på 
estetprogrammet lite färre E. Vi ser även lite högre andel F på teknikprogrammet och färre 
andel C, och en något högre andel E. 

 
Vi ser en viss förskjutning i betygsfördelning där andelen A ökat något och andelen E 
minskat något, vilket är en trend vi vill fortsätta att arbete för. Vi ser tyvärr lite fler F på 
teknikprogrammet och även lite fler lägre betyg vilket är något vi får arbete med att 
förbättra under kommande läsår. Vi har sett goda resultat av tvålärarskap och vi bör se 
över möjligheterna att organisera för det i viss mån på teknikprogrammet. Det höge 
betygssnittet är väldigt glädjande och kan ses som en kombination av utveckling av 
undervisningspraktik och att vi återigen bedrivit närundervisning.  

 
När vi tittar på betygspoäng och jämför mellan flickor på våra två olika program så skiljer det 
sig åt, flickor på estetiska programmet ligger på 16,4 poäng och på teknikprogrammet ligger 
det på 15,0. Vad gäller pojkar är det också en viss differens, där pojkar på estetprogrammet 
ligger på 14,0 och på teknikprogrammet ligger poängen på 14,6. Pojkarna har ett sämre 
resultat än flickorna, både när det gäller måluppfyllelse och betygssnitt. Vi kan fortsatt se att 
det finns tendenser till en viss antipluggkultur hos pojkar. Vi kan även se en viss tendens till 
att flickor har en tydligare målbild av vad de ska göra efter gymnasiet och vilken roll deras 
studieresultat spelar i deras framtid. Under året har vi arbetat med studieteknik på 
mentorstiden för att stärka detta, men vi är inte i mål och detta medför att vi kommer att 
tittare vidare på och se hur vi kan utveckla uppmuntran till pluggkultur och hitta sätt att 
skapa målbilder efter gymnasiet.  

 
Årets arbete med betygsprognoserna speglade inte fullt ut det faktiska resultatet men i 
mycket större utsträckning jämfört med föregående år, här ser vi att det arbetet med att 
avsätta gemensam tid för att sätta dem har varit till hjälp och något vi kommer att fortsätta 
med. Efter höstens prognoser gjordes justeringar i organisering i svenska 3 och matematik 



 
 
 

1c och 2c med gott utfall, vilket visar på vikten av betygsprognoserna för att kunna göra 
riktade justeringar i undervisningen. 

 
De planerade kollegiala samtalen som handlat om lektionsobservation som verktyg för 
undervisningsutveckling och ett proaktivt arbete i matematik. Vi har även haft utbyte med 
andra LBS skolor där samtalen har utgått från LBS-gemensamma visionen för undervisning 
och sambedömning, vilket är ett startskott för vidare arbete kommande läsår. 

Resultatet för våra två IM-elever är spretigt och beror på att de har väldigt olika bakgrund 
och vissa fall mycket kvar att arbeta med från grundskolan, detta har i sig påverkat deras 
möjlighet att klara av gymnasiestudier och examen. Det är därför tydligt att de 
anpassningar vi gör kan behöva öka i omfattning. Inför kommande läsår ställs större krav på 
att grundskoleämnen skall klaras av innan fortsatta studier vilket i enskilda fall har betytt 
att stödinsatser ersätter hela ordinarie schemat för eleven. Ordinarie skolgång fortsätter 
sedan utifrån elevens tidigare progression och kan betyda ett fjärde års studier. Tyvärr har 
det också blivit tydligt att vi inte kan erbjuda alla IM-elever plats utan får bedöma vår 
förmåga att hjälpa eleven till godkända betyg, i de ämnen där det saknas, i första hand. 

Resultatet på UU har inga stora skillnader om vi jämför hösttermin och vårtermin, inte 
heller om vi jämför resultatet med vårterminen 2021. Detta vittnar om ett stabilt bra 
resultat även om det alltid finns förbättringspotential. Eleverna är nöjda med sin 
undervisning och skolgång.  

 

 

 
Även elevenkäten visar att eleverna är nöjda, jämfört med förra året är det en ökning vad 
gäller nöjdheten med skolan. Den visar även att eleverna är nöjda med sin undervisning i 
sin helhet. Rekommendationsgraden går ner något men är fortfarande hög. I en djupare 
analys kan vi se att det skiljer sig mycket mellan olika grupper huruvida man är nöjd eller 
missnöjd. I de grupper där det förekommit en del kränkningar är andelen missnöjda elever 



 
 
 

signifikant större. Vissa grupper, framför allt i årskurs ett har vi 100% nöjda med 
undervisningen. Under läsåret har det förutom kränkningar förekommit utmaningar i 
gruppkonstellationer där olika klasser haft undervisning tillsammans. Trots de insatser som 
satts in för att arbeta gruppstärkande ser vi att visst missnöje finns kvar, detta blir viktigt 
för oss att arbeta vidare med framåt. I samtal med elevgrupper framkommer att 
uppfattning om undervisningen och variationsrikedomen i undervisningen skiljer sig åt 
beroende på ämne och lärare.  

 
De spontana kollegiala samtalen skall inte förringas och det finns utrymme på 
gemensamma tider under veckan för att möjliggöra detta. De organiserade samtal som 
letts av förstelärare har fungerat väl och mynnat ut i arbete och dialoger som bidragit till 
att lärare vågat prova nya grepp i sin undervisningspraktik. Vissa lärare har tillsammans 
genomfört moment i det fysiska klassrummet. De vittnar fortsatt om lärdomar som ett 
tvålärarskap kan bidra till gällande utveckling och motivation både hos elever och lärare.  

 
Slutsatser och arbete framåt  

Det blir viktigt framåt att vi fortsätter arbetet med alla elever ska nå så långt som möjligt 
och nå en gymnasieexamen och bibehålla utvecklingen med högre betygssnitt. Vi ser att 
förstelärare som lett kollegial samverkan och utveckling av matematikundervisningen är en 
framgångsfaktor som kommer att fortlöpa även under kommande läsår. De lärdomar lärare 
gjort kopplat till tvålärarskap och parallell lägga matematikundervisningen är intressanta 
och något vi i någon form bör ta med oss in i nästa läsår och utveckla ännu mer. 

 
Vi ser i UU att vi har ett stabilt resultat gällande att eleverna känner sig informerade om sin 
skolsituation men det finns utrymme för förbättring, till nästa läsår planerar vi för att ändra 
i hur vi kommunicerar med eleverna på våra två plattformar för att förenkla och förtydliga 
men en förhoppning om ett ännu bättre resultat.   

 
De externa kontakterna med företag och föreningar genom studiebesök, skarpa uppdrag, 
UF-företag och så vidare är något vi bör satsa ännu mer på under kommande läsår. Vi ser 
att det gynnar elevernas kreativitet, företagsamhet och ansvarstagande samt att eleverna 
bygger upp ett användbart nätverk.  

Nästa läsårs pedagogiska utveckling kommer bedrivas med lektionsobservation som 
verktyg. Fokus kommer vara vår pedagogik och didaktik utifrån ett syfte att höja kvalitén på 
vår undervisning och den upplevda kvalitén av vår undervisning. Utvecklingsarbetet 
kommer ske i par/mindre grupper. 

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering        
Vi på LBS Jönköping har en vision om att alla ska känna sig välkomna, respekterade 
och sedda, oavsett om man är elev, lärare eller övrig personal. Skolan är vår 
gemensamma arbetsplats där vi alla bär ansvar för hur vår psykosociala miljö upplevs. 



 
 
 

Vår vision innefattar även trygghet där vi vill att alla ska känna sig trygga i såväl 
arbetsmiljön som i sig själva. Trygga i att alla tar ansvar för sitt eget handlande och 
låter alla få ta just sin plats då vi alla bär på unika egenskaper.  

I vår vision ser vi att när eleverna lämnar vår skola ska de ha haft den bästa möjliga 
plattform för att utveckla sina personliga egenskaper, självkänsla och självinsikt. Varje 
individs sociala kompetens ska ha fått tillräcklig grogrund för att kunna ta det naturliga 
steget ut i vuxenlivet. I vår vision finns inget utrymme för vare sig diskriminering, 
trakasserier eller kränkningar, därför tar vi direkt avstånd från sådana handlingar och 
eleverna ska därmed känna förtroende för att skolan agerar direkt om detta skulle 
uppstå.   

Skolan börjar varje läsår med att söka elever till Elevråd och LoV-grupp. Elevrådet står 
närmast rektor och har till uppgift att representera samtliga elever i frågor rörande 
undervisning och skolmiljöfrågor relaterat till detta. LoV-gruppen (Likabehandling och 
Värdegrundsgruppen) står närmast LoV-ansvarig i personalen och har till uppgift att 
representera eleverna i frågor rörande främst likabehandling och värdegrund. Detta 
tar sig ofta uttryck i aktiviteter så som organiserande av deltagande i externa event 
och arrangerandet av egna aktiviteter som upplevs engagerande och sammanförande 
av eleverna. 

Varje elev på skolan tilldelas en mentor som del i en mentorsgrupp. Detta är den 
person i personalen dit eleven väntas vända sig med frågor i första hand. Det finns 
samtidigt en uppmaning till eleven att söka kontakt med den i personalen som inger 
mest förtroende framför att inte söka kontakt alls. I undantag kan detta utgöra andra 
personer än mentor och då oftast kurator eller annan undervisande lärare. En 
utvärdering av mentorskapet under läsåret innebär att förändring görs inför nästa 
läsår där mentors administrativa uppdrag nedtonas till fördel för så frekvent kontakt 
med eleven som möjligt, gärna i ett fysiskt sammanhang framför t.ex. digitala 
meddelanden. 

Nedskräpning och mild skadegörelse har under läsåret uppmärksammat behovet av 
att skapa bättre studiemöjligheter i skolans lokaler. Ett arbete med att möblera om 
och skapa dessa platser inleder därför kommande läsår. Nya dedikerade studieplatser 
skapas och en ny allmän yta skapas för att främja sociala interaktioner mellan eleverna 
och mellan elev och personal. Arbetet sköt i samråd mellan skolledning, elevråd och 
LoV-grupp. 

 
Utvärdering och analys 

Elever på LBS Jönköping mår och trivs förhållandevis bra. Det finns en elevgrupp som 
sticker ut i negativ bemärkelse när det gäller trygghet och trivsel och det finns en elevgrupp 
som känner sig mer förbisedd än andra. Ingen av dessa är överraskningar och enkätsvaren 
bekräftar det vi redan vet, åtgärdar och förebygger. Det finns antydan om att skolans 
lokaler, främst korridorer och allmänna ytor, skulle ge upphov till en upplevd otrygghet vid 
enskilda incidenter under läsåret. Arbetet med att identifiera dessa pågår men är svåra för 



 
 
 

skolledning och elevråd/LoV-grupp att identifiera. Skolans teknikprogram utgör den del av 
elevkåren som är mest kritiska till verksamheten. För tredjeårselever finns en historik av 
missnöje hos en grupp elever. Fokus för deras missnöje har varierat och är ofta kopplat till 
relation lärare/elev – dock har läraren(-na) som fått mottaga kritiken varierat under tid. 

 
Ickebinära elever utmärker sig i negativ bemärkelse i sin upplevelse av skolgången på LBS 
Jönköping jämfört med övriga elever. Grunden för deras kritik är dock svår att finna och 
förstå då de ges samma möjligheter som andra elever. Enkätens upplägg med anonyma 
svar gör också att gruppen är svår att identifiera för vidare undersökning i frågan.  LBS 
Jönköping har en historik av huvudsakligen positiva svar i enkäten, som reflekterar en 
upplevd positivitet kring skolan och verksamheten. Personalen uppvisar även den en 
positiv syn på skolans verksamhet i de enkäter som undersöker detta. Närhet mellan 
personal och elevgrupp samt mellan eleverna själva är och har alltid varit en styrka i 
verksamheten. LBS Jönköping definierar detta som LBS-anda, något som vi vårdar och 
främjar i varje del i verksamheten. Undervisningskvalitet är i fokus för pedagogisk 
utveckling och resulterar i en undervisning som är i konstant utveckling. En högre 
undervisningskvalitet antas leda till mer nöjda elever. Analyser av enkäter leder alltid till 
diskussion och reflektion. Dock är det extremt sällan som enkätsvaren överraskar 
personalen. 

 
Det förvånar personal att delar av skolan känns mindre trygg än andra och eftersom det är 
svårt att påvisa vart och när detta sker så är det svårt att få grepp om detta upplevda 
problem. Elevråd/LoV-grupp delar samma syn på enkätsvaren som personalen. Gruppen 
arbetar främst mer korta projekt som huvudsakligen grundar sig i att stärka elevmoralen 
genom gemensamma aktiviteter vi sidan av ordinarie undervisning (LAN, brädspelsträffar, 
diskussionsforum m.m.). 

 
Trygga elever har bättre förutsättningar för att ta till sig undervisningen, men det är inte en 
garanti för goda studieresultat. Till nästa läsår ska vi arbeta för att få till fler studieplatser 
på skolan där elever kan sitta på schemafri tid och arbeta på egen hand och i grupp. 

 
Det finns en relativt stor grupp elever som anser att de inte har tillräcklig insikt i skolans 
LoV-arbete. Denna känsla bör påverka elevernas syns på skolans LoV-arbete. Vi har en 
verksamhet som lägger stor vikt vid elevdemokrati och som brinner för värdegrundsarbete 
och i det uppdraget ligger att samtliga elever skall uppleva och ha insyn i arbetet. 

 
”Alla är elevhälsan” är ett utvecklingsområde som fortlöpande implementeras i 
verksamhetens olika delar. Området lyfts i alla delar av kollegiet vid varje passande tillfälle 
och ligger till grund för beslut som tas i utformande av processer som t.ex. 
frånvarohantering och elevmöten. 

 
Samtliga enkäter ger övervägande positiva svar från deltagarna. Det är dock i skolans och 
verksamhetens natur att inte nöja sig och nya utvecklingsområden går alltid att finna. Det 
är dock inget som för närvarande sticker ut som motiverar att lämna de områden som 



 
 
 

redan är fokus för utveckling. Framgångsfaktorerna är många, men den huvudsakliga 
styrkan i verksamheten är närheten mellan personal och elever, samt mellan de olika 
elevgrupperna. Det är en verksamhet där alla syns och får en plats där de kan vara sig 
själva. 

 
Samtal med elever, enkäter och kollegiala samtal ger en tydlig bild av verksamheten. 
Arbetet mäts och utvärderas kontinuerligt, främst genom elevsamtal i t.ex. korridor och 
klassrum, men också i kollegiet. 

 

Eleverna på skolan är öppna med sina upplevelser och har nära till personal för att komma 
med sina tankar och åsikter kring hur de blir bemötta. De effekter som följer insatser 
gällande normer och värden syns tydligast i elevernas beteende i korridorer och klassrum. 
Möjligheten att gå via elevrepresentanter i elevråd/LoV-grupp finns också. 

Antalet elev-till-elev konflikter har varit många i det digitala klassrummet. Det digitala 
klassrummet har bidragit till att gränsen mellan skola och fritid för eleverna har blivit 
otydlig framförallt vad det gäller kommunikation i chattverktyg. Detta medför ett stort 
behov av samtal kring hur vi bemöter varandra digitalt. 

Två av skolans klasser avviker i negativ bemärkelse i enkätresultaten. En teknikklass har 
kantats av konflikter som under distansundervisningen blivit mer frekventa. Konflikter De 
flesta elever känner tillhörighet och gemenskap, under de första veckorna fokuserar 
skolans personal på att skapa känsla av tillhörighet och gemenskap framförallt hos eleverna 
i årskurs 1 genom att göra samarbetsövningar i sina undervisningsgrupper för att få 
eleverna att lära känna fler än de annars skulle gjort och skapa en ”vi-känsla” i grupperna. 
Dock kvarstår arbetet att jobba med attityder, normer och värden överskridande mellan 
programmen. 

 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 
Till kraftig övervägande del bedriver LBS Jönköping en verksamhet som upplevs med 
positiva ord. Vårt fokus på att främja dessa positiva upplevelser och stärka och befästa 
dessa är ett tacksamt arbete som motiverar elever och personal. Det finns därför alltid 
områden att utveckla. 

 
Vi anser att vi har kommit långt i arbetet med normer och värden. Det finns ett öppet 
klimat mellan personal och elever på skolan, och elever kan även vända sig till LOV-gruppen 
om de upplever sig ha blivit kränkta. Vår med E-sportsprofil är vår nyaste utbildning och har 
ett behov av att integreras än mer med övriga elever på skolan. Vi ser även att det finns 
behov att arbete med värdegrund kopplat till profilen. För att undvika att elever känner sig 
utanför bör personalen röra sig medvetet runt i skolans lokaler. Det kan handla om att 
dricka sitt kaffe tillsammans med eleverna eller gå till uppehållsrummet där det inte alltid 
finns någon vuxennärvaro. Frågor kring likabehandling, normer och värden fångas även upp 
i hälsosamtalen som skolsköterskan genomför med samtliga elever.   



 
 
 

 
Kommande läroplansskrivning om ”sexualitet, samtycke och relationer” ska i undervisande 
syfte ske återkommande och bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt 
stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. Det kommer vara ett 
omfattande arbete som genomförs i verksamheten för att säkerställa att alla delar 
inkluderas. Arbetet med normer och värden är redan en integrerad del i undervisningen, 
arbetet har bedrivits löpande i varje enskild lärares undervisning samt i kursöverskridande 
samarbeten. Ansvarig samordnare för Likabehandling- och värdegrundsarbetet lyfter och 
uppmuntrar normer och värden arbetslagsarbete och i ledningsgrupp. Vidare har LOV-
samordnaren lett en arbetsgrupp som bestod av elever. Deras åsikter och synpunkter 
kompletterade enkätresultaten inför författandet av likabehandlings- och 
värdegrundsdokumentet. Elevrepresentanterna var med och informerade nya elever för att 
skapa engagemang och återväxt till LOV-gruppen. 

 
Skolans kurator kommer att organisera samtalsträffar under skoltid där den nya läroplanen 
utgör grund för samtal i elevforum. Deltagandet är frivilligt men uppmuntras av personal 
och genom affischer och digitala utskick. Diskussioner som förväntas uppkomma i dessa 
forum skall sedan föras vidare in i verksamheten i övrigt, främst (men inte uteslutande) 
genom inkludering i klassrumsundervisning. 

 
Vi ser ett behov av att arbete mer för att främja ett gott skolklimat och sammanhållning 
bland eleverna, under nästa läsår kommer en förstelärare att ha detta som fokus. Målet är 
att arbeta för att förbättra attityder, normer och värden överskridande mellan 
programmen. 
 
Framåt ska likabehandlings- och värdegrundsgruppen med elevrepresentanter arbeta 
aktivt för att ytterligare etableras på skolan så att alla elever känner att de är väl 
representerade i likabehandlings- och värdegrundsarbetet. Parallellt med detta ska 
likabehandlings- och värdegrundsgruppens elevrepresentanter ges utrymme att fortsatt 
hålla gemensamma aktiviteter på skolan för att stärka engagemanget och gemenskapen 
hos eleverna. Mentorstiden ska utnyttjas för arbete med LOV-relaterade frågor. 

 

Elevhälsoarbetet 

 
Rektors organisering  

Elevhälsan på skolan består av skolsköterska, kurator, specialpedagog samt studie- och 
yrkesvägledare. Rektor har det yttersta ansvaret för elevhälsans arbete och deltar i de 
flesta mötena, vilka genomförs en gång i veckan. Biträdande rektor samordnar 
elevhälsoteamets arbete. Vidare finns avtal med skolläkare samt skolpsykolog via 
AcadeMedias centrala elevhälsa. Dessa har bidragit med kompetens vid elevhälsans möten 
ett par gånger per termin då vi involverat dem i vårt förebyggande och främjande arbete 
samt att vi konsulterat dem i särskilt utmanande elevärenden.  Vi har turats om med 
ansvaret för dagordning samt dokumentation i Google drive. 



 
 
 

 
På skolan använder vi oss av mötesformen “elevmöte” som specialpedagog kallar berörd 
personal till. Syftet med elevmötet är att elevhälsoteamet och lärarna med hjälp av allas 
olika professioner ska utveckla undervisningen samt att utvärdera de extra anpassningar 
som används. Vi synliggör grupper och elevers styrkor/vad som fungerar och vilka 
utmaningar vi tillsammans kan hitta lösningar på, allt utifrån våra olika kompetenser och 
erfarenheter. Specialpedagog har ibland deltagit i programarbetslagens möten för att vid 
behov bidra med sin spetskompetens. 
 
Extra anpassningar arbetas fram av undervisande lärare, ibland under stöttning av 
specialpedagog. Extra anpassningar dokumenterades i det gemensamma dokumentet EKO 
(elevkollen), som EWS lokalt kallas på skolan. Ansåg en lärare att det trots extra 
anpassningar fanns en risk för att en elev inte skulle nå målen, gjorde läraren en anmälan 
till EHT. Denna anmälan gjordes i vår nya mötesform drop-in. Drop-in innebär att läraren en 
specifik tid i veckan hade möjlighet att komma och bolla utmaningar i undervisningen med 
specialpedagog och kurator, rektor deltog även ibland. I sittande drop- in möte togs beslut 
om ifall en anmälan till EHT skulle göras, eller om läraren skulle testa något ytterligare i 
klassrummet först. Om man kom fram till att en anmälan till EHT skulle göras 
rödmarkerade läraren i EKO. 
 
Vid EHT-möte togs sedan beslut om att starta utredning för att kartlägga om eleven var i 
behov av särskilt stöd och när den var klar tog rektor beslut om ifall eventuellt 
åtgärdsprogram skulle upprättas eller inte.  
 
Elevhälsoteamet har varit involverade i arbetet med att följa upp betygs- och 
examensprognoser. En gång per termin har teamet tillsammans med undervisande lärare 
säkerställt att personalen har en rättvisande bild av alla elevers skolsituation vid ett möte 
kallat klasskollen. Syftet har varit att säkerställa att ingen elev riskerar att hamna mellan 
stolarna när det gäller t ex måluppfyllelse eller möjlighet att nå examen. Under detta läsår 
började vi även att systematiskt utvärdera samtliga elevers extra anpassningar under 
klasskollen. Extra anpassningar utvärderades även löpande under t ex elevmöte eller på 
drop in, men just under klasskollen säkerställde vi att utvärderingarna dokumenterades 
skriftligt.  
 
En särskild satsning har gjorts för att elevhälsan ska bli mer synlig på skolan, under 
hälsosamtal och andra samtal med eleverna framgick att flera känner sig ensamma och inte 
har någon att äta lunch med. Detta resulterade i en insats där kurator åt pedagogisk lunch 
med eleverna och gav dem stöd i att socialisera med jämnåriga. Kurator har även haft 
handledning för skolans elevassistenter som alltid äter tillsammans med eleverna om hur 
de också kan bidra till ökad gemenskap i sin roll, och hur de i sin tur kan föra strategier 
vidare till eleverna. Elevhälsan har också gjort lektionsbesök i större utsträckning än 
tidigare.  Kurator har till exempel deltagit i ett dansprojekt i samverkan med kursen Idrott 
och hälsa 2. 
 



 
 
 

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse har bedrivits genom att följa ett årshjul med 
olika informationsinsatser. Information har även gått ut via mentorer på mentorstid. SYV i 
snäv bemärkelse har bedrivits genom möjlighet att boka in vägledningssamtal med SYV. 
Det har även funnits möjlighet för eleverna att söka upp SYV för spontana frågor, både på 
plats på skolan men även digitalt via t ex chatt och mail. Studie- och yrkesvägledaren har 
också varit en aktiv del av EHT.  
 
Under vårterminens information inför val av vidare studier och arbete, samt inför det 
individuella valet, har lärare från båda arbetslagen bjudit in före detta elever för att berätta 
om sina studier och arbeten och svara på frågor om framtiden. Vi har haft personer här 
som representerat vidare studier i form av universitetsutbildningar, kvalificerad 
yrkesutbildning, de som har jobb och erfarenhet från till exempel naturvetenskapligt basår. 
Våra nuvarande elevers engagemang har märkts i antalet frågor som ställts under 
informationspassen. Att personer från arbetslivet och högskolevärlden kommer in på 
skolan ger eleverna ett större intresse av att engagera sig i sin framtid, SYV märkte ett ökat 
antal frågor och bokade samtal veckorna efteråt. Att både lärare och SYV tillsammans höll i 
information och besvarade frågor var ett led i att få all personal att känna sig engagerad 
och delaktig i skolans studie- och yrkesvägledning, en del i vårt mål “alla är elevhälsan”.  

 
Verksamheten har, utöver EHT, ett återkommande fokus på närvarofrämjande arbete och 
en ambition att föregå frånvaro. Vi får stöd i arbetet av föreläsningar från AcadeMedia 
Academy som ger oss verktyg för att lyfta detta fokus i våra samtal. Under läsårets första 
veckor genomförs en aktivitet som innebär att varje frånvarande elev i första årgång skall 
kontaktas av mentor varje dag då man är frånvarande.  

 
 
Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  

Elevhälsoteamet har själva utvärderat sin verksamhet kontinuerligt under läsåret. Vid 
halvårsutvärderingen med lärarna i januari framkom att elevmöte är ett mycket uppskattat 
forum för dialog med elevhälsoteamet och övriga kollegor. Lärarna efterfrågar ytterligare 
tid för att utbyta erfarenheter och kunna tipsa varandra hur de får undervisningen att 
fungera optimalt för eleverna.  

 
I hälsosamtal och samtal med kurator har framkommit att vi fortfarande har en hel del 
ofrivilligt ensamma elever på skolan, detta är något vi vill arbeta för att komma tillrätta 
med så att eleverna ska känna trygghet och gemenskap i högre utsträckning. Det här är ett 
arbete som vi jobbat tillsammans med lärarna för att hitta metoder för att få ihop 
grupperna i början av kurserna, att hitta naturliga samarbetsformer för eleverna så att de 
inte behöver ta första kontakten själva utan att detta sker naturligt i undervisningen.  

 
Samverkan med lärarna i verksamheten behöver öka, det ser både lärare och EHT som en 
vinst. Elevmötet räcker inte för de samtal vi behöver ha. EHT behöver bli mer involverade i 
arbetslagsarbete och tid för pedagogisk utveckling. Vi kan också ytterligare effektivisera 
mötesformen elevmöte genom att ge varandra uppdrag att testa olika saker, till exempel 



 
 
 

extra anpassning, och sedan i grupp redovisa och utvärdera det vi provat för att lyfta 
framgångsfaktorer. I samband med utvärdering på höstlovet framkom att lärare 
efterfrågade mer tid till drop in- samtal med EHT, och vi införde bokningsbara tider och 
utökade även mötestiden i samband med detta.  

 
Som ett led i att öka samverkan med lärarna behöver vi se över informationsutbytet från 
våra olika mötesformer. Om en lärare är frånvarande från ett möte, hur får hen då tillgång 
till informationen på ett GDPR-säkert sätt?  

 
Vidare önskade lärarna snabbare återkoppling av vad som hände i elevhälsans arbete efter 
att man anmält oro om en elev. I samband med höstlovet började elevhälsan med skriftlig 
återkoppling i veckobrevet som gick ut varje måndag. Där kunde lärarna läsa om de beslut 
och insatser som de hade nytta av att ta del av.  

 
När det gäller EKO (elevkollen) tyckte lärare att det blivit otydligt varför de skulle fylla i 
filen, eftersom de nu i dialog med EHT ändå bestämde vilka elever som skulle rödmarkeras i 
EKO. Man kände att EKO var överflödigt. Vid närmare samtal kring detta lyftes värdet av 
EKO upp av elevhälsoteamet som använder filen frekvent - inte bara för att se hur det går 
för eleverna - utan också för att det är där vi får den samlade bilden av vilka extra 
anpassningar som görs för eleverna, samt att det var där vi delade viktig information som 
är svår att få en överblick över på något annat sätt. Även mentorer kan lätt få en överblick 
över elevernas samlade studiesituation i EKO.  

 
EHT är fortfarande bra på att synas bland eleverna på deras olika arenor, något vi ska 
fortsätta med. Att specialpedagog delat arbetsrum med, och suttit nära alla lärare, har 
bidragit positivt till utveckling av arbetsmetoder i undervisningen. Relationer har byggts 
snabbt och specialpedagogens kompetens har tagits tillvara på bästa sätt i och med hennes 
placering centralt på skolan. 

 
Under förra läsåret upplevdes en ökad noggrannhet i dokumentationen i EKO och 
kursmatriser i Schoolsoft efter att vi kommit fram till gemensamma datum för uppdatering. 
Vi har fortsatt att arbeta med detta och ser även detta läsår att eleverna själva använder 
dessa tillfällen och ser fram emot att då få feedback i samtliga kurser.  

 
När vi fått resultaten för året kunde vi se att rutinen för anmälan till EHT inte alltid följts, 
det vill säga att en del F-betyg sattes utan att det först kommit till rektors kännedom att 
det fanns risk att inte elevens skulle nå målen. Rutinen med drop in och anmälan där har 
inte fungerat fullt ut, och korrelerar inte med dokumentationen i EKO. Rutinen för anmälan 
till EHT behöver återigen ses över och säkerställas inför kommande läsår.  

 
Något som vi uppskattar och upplever effektiviserar vårt arbete är vår dokumentation av 
EHT:s arbete. Vi har en strukturerad mötesordning med fokus på organisation och grupp, 
protokoll för varje möte och elevmappar med anteckningar i. Vår struktur och våra rutiner i 



 
 
 

teamet gör att arbetet går fort, att fokus hålls på förebyggande och främjande arbete samt 
att inget/ ingen faller mellan stolarna.  

 
Elevens frånvaro finns registrerad i Schoolsoft och kan sökas upp av personal. När 
frånvaron når 5% oanmäld frånvaro eller 20% anmäld frånvaro för en månad så visualiseras 
detta extra i ett dokument som sammanställs av CSN-ansvarig på skolan. Detta skickas 
sedan till mentorer som kontaktar eleven och sedan fyller i skäl till frånvaron och således 
påbörjar underlag för eventuell frånvaroutredning. Det är tydligt att detta system har drivit 
organisationen till ett mer åtgärdande fokus än ett främjande fokus och därför kommer ett 
omfattande skifte i metod inledas under kommande läsår. Mentor kommer i sin 
uppdragsbeskrivning få ett primärt fokus under parollen ”Har du pratat med eleven?” som 
syftar till att mentor faktiskt praktiserar närvarofrämjande arbete, snarare än att tvingas in 
i ett reaktivt arbete genom administration. Detta innebär också att vi kommer att inkludera 
andra- och tredjeårselever i de mentorssamtal som sker till elever vid varje dag med 
frånvaro under läsårets första tre veckor. 
 

Slutsatser  
Vi har ett välfungerande EHT som genom rutiner och arbetssätt har fokus på förebyggande 
och främjande insatser för eleverna. Vi behöver fortsatt arbeta med att synliggöra vårt 
arbete och stärka återkopplingen till lärarna. 

 
Vi har lyckats vända elevmötet från det mer åtgärdande möte det var under pandemin, till 
att återigen fokusera friskfaktorer och att lyfta vad som fungerar i klassrummet. Det goda 
samtalsklimatet öppnar upp för att lära sig av varandra och på så sätt bidra till bättre 
undervisning för eleverna. Det faktum att lärarna efterfrågar mer tid tillsammans för att 
kunna utveckla sin undervisning ser som ett kvitto på att elevmötet har ett givande innehåll 
för lärarna. 

 
EKO behålls som dokumentationsmodell för viktig info, extra anpassningar och 
måluppfyllelse. Vi ändrar i instruktionerna för EKO för att ytterligare förtydliga syftet med 
dokumentet.  

 
Vi ska fortsätta stärka arbetet med arbetsflöden vad gäller främjande, förbyggande och 
åtgärdande arbete. Detta arbete innefattar även tydliggörande kring när och hur 
återkoppling sker mellan EHT och lärare. För att utveckla och effektivisera 
elevhälsoteamets arbete vill vi ta fram ett årshjul för våra förebyggande och främjande 
insatser där vi synliggör hur vårt arbete ska se ut under året.  
 
Något vi ska fortsätta med är att vara synliga vuxna både i skolans lokaler och digitalt.  
 
När det gäller rutiner för anmälan om att en elev riskerar att inte nå målen i en kurs behöver 
vi se över och ytterligare skruva på våra rutiner för att säkerställa att rätt resurser kopplas 
på i tid.  
 



 
 
 

EHT:s arbete när det gäller förebyggande och främjande arbete kommer under nästa läsår 
att fokusera arbetet med ensamma elever, samt pedagogisk utveckling. Kurator och 
skolsköterska kommer att erbjuda tematräffar för eleverna med föreläsningar och 
frågestund om saker som vi sett att eleverna efterfrågat, till exempel NPF, sömn och stress. 

 
  



 
 
 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

 
Sammantaget blev även detta läsår ett läsår utmanat av rådande pandemi. Många nya 
lärdomar att förfina och förvalta under kommande läsår med en förhoppning om en lika 
hög eller högre examensgrad. 

 
Utifrån den sammanlagda utvärderingen som gjorts vid läsårsslut tillsammans med all 
personal samt underlag under året i form av enkätundersökningar, klassrumsbesök, 
elevmöten och individuella samtal har vi kommit fram till att nästa års fokusområden ska 
vara: 

 
● Undervisningsutveckling  

 
Fortsatt fokus på lektionsobservation som verktyg och framförallt öka antalet observationer. 
Även ett fortsatt arbete med proaktiv matematikundervisning under ledning av förstelärare. 
Vi behöver också titta närmare på undervisningen i svenska och se till hur vi kan arbeta mer 
proaktivt även i detta ämne. Tvålärarskap tar vi också med in i nästa läsår med en målsättning 
att få till i flera kurser. 

 
● Alla är elevhälsan 

  
Vi kommer även att fortsätta arbetet med att utveckla och förtydliga rutiner, arbetssätt och 
kommunikation, för att få till ett flöde kring elever som främjar och stöttar goda 
studieresultat för eleverna. 

 
● ”Har du pratat med eleven?” 

 
Vi har många gånger byggt in oss själva i administrativa roller och uppdrag som skapar en 
klyfta mellan eleverna och personalen. Stundtals är fokus mer på dokumentation och 
uppföljning än faktiskt genomförande. För att hitta tillbaka till det viktigaste i varje ung elevs 
verklighet – behovet av att få en plats och ett sammanhang – så kommer parollen ”Har du 
pratat med eleven?” vara närvarande så fort det finns möjlighet. Vi vill att varje individ i 
verksamheten har en trygg plats och känner sig uppmärksammad. Däri är vi övertygade om 
att grunden för en lyckad skolgång ligger. 
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