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1. Ledare – rektor har ordet 
 

Ännu ett läsår är till ända. Ett läsår där vi fått möjlighet att vara tillsammans i det fysiska 
rummet igen. En skola som har vibrerat av människor som utvecklas tillsammans varje dag.  

 
Elevernas måluppfyllelse och närvaro är fortfarande inte på en nivå som vi är nöjda med 
även om vi fortsätter att röra oss i rätt riktning. 
 
Vi har i år påbörjat ett långsiktigt arbete inom ramen för Närvarolyftet som varit ett stöd för 
skolans utveckling. Exempel på förändringar är att våra ettor tillsammans med 
vårdnadshavare fått träffa sin mentor före uppropsdagen för att vi ska tidigt börja lära känna 
varandra och för att avdramatisera första skoldagen. 
 
Varje vecka planerar eleverna sina studier och sin tid under ledning av klassens mentor 
under klassens mentorstid. Vi har också genomfört möte vid kursvarning vid behov där vi 
aktivt säkerställer att information når elever och vårdnadshavare om hur närvaro och 
måluppfyllelsen ser ut samt vilken plan som gäller i närtid. 
 
Ovanstående insatser tillsammans flera andra kombinerat med den positiva, professionella 
grundinställning som präglar vår verksamhet gör oss hoppfulla inför framtiden. 
 
Vi ska fortsätta att närma oss övriga LBS-skolors resultat. Alla ska i mål! 
 
Per-Ola Larsson, rektor 
  



 
 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 
Huvudman för LBS Kreativa Gymnasiet i Kristianstad 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 Kreativa Gymnasiet i Kristianstad är, tillsammans med 17 andra skolor, en del av LBS, som 
huvudsakligen bedriver gymnasieutbildningar inom följande program: 
● Estetiska programmet – Estetik och media, Bild och formgivning samt Musik 
● Teknikprogrammet – Samhällsbyggande och miljö, Design och produktutveckling samt 

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

LBS hade läsåret 2021/2022 18 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Örebro i norr. 
Under läsåret 2021/2022 var det över 4000 elever som studerade på våra skolor.  

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

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

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

 

 

 

 

 



 
 
 

Om LBS Kreativa Gymnasiet i Kristianstad Elever 
● Antal elever fördelat per program och årskurs 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet  Estetik och media (ESEST)  11 8 14 

Estetiska programmet  Bild och formgivning (ESBIL)  22 14  19 

Teknikprogrammet  Design och produktutveckling (TEDES) 16 24 12 

 
● Socioekonomisk bakgrund* (enhetsnivå) 

 
Läsår Andel flickor Andel pojkar Andel (%) elever med 

eftergymnasialt utbildade 
föräldrar 

Andel (%) utländsk 
bakgrund 

2020/2021 20 80 52 18 

2021/2022 26* 74* 53* 16* 

             * Statistik från den 15 oktober 2021, hämtat från Skolverket 2022-07-18 
 

Personal 

Av skolans 12 lärare är 8 behöriga eller i slutfasen av sin utbildning, 67%. EHT består av 
rektor, specialpedagog (50%), skolsköterska (20%) och kurator (30%). Skolan har tillgång till 
skolläkare och skolpsykolog inom den övergripande organisationen  

Lokaler  

Skolans lokaler finns på Lasarettsboulevarden 2H i centrala Kristianstad.  Utöver ett antal 
traditionella undervisningssalar finns även NO-laborationssal, e-sportsal, foto/filmstudio och 
bildsal. Lunch serveras i skolans matsal dit maten levereras av Restaurang Metropol. 
Undervisningen i idrott bedrivs i Kristianstad Arena.  
 
Stora byggnationer i skolans närområde pågår. Östermalm park kommer att stå färdigt 2030. 
Vi påverkas så klart av det tidvis, men skolans verksamhet och lokaler omfattas inte av 
byggnadsarbetena.  

 
Organisation och arbetsformer   

Skolans personal utgör ett arbetslag, då merparten av lärarna är ensamma i sina ämnen och 
därmed arbetar i samtliga årskurser och på båda programmen. På skolan finns väl 
etablerade ämnesöverskridande samarbeten.  Skolledningen utgörs av rektor och biträdande 
rektor. Skolans förstelärare har under läsåret varit ansvarig för att ytterligare utveckla det 
kollegiala samarbetet. I år har vi säkerställt att lärarna har haft minst en timme avsedd för 
just det. 

 
  



 
 
 

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. 
 



 
 
 

Lokalt systematiskt kvalitetsarbete 
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. 
 
Under året har vi på LBS Kristianstad arbetat efter modellen elevhälsomöte (EHM) som 
ersätter elevhälsoteamsmöten (EHT-möte) och klassuppföljning. Varje tisdag mellan kl 
08.00-09.00 samlas alla medarbetare för att tvärprofessionellt samla den kollektiva 
kompetensen. Under EHM använder vi vår samlade kompetens i syfte att öka 
måluppfyllelsen genom bl.a: 
 
- Vi ökar förståelsen för varandras professioner. 
- Vi flyttar fokus från individ till grupp och organisation. 
- Vi samverkar kring förebyggande insatser – minskar behovet av akuta åtgärder. 
- Vi arbetar tillsammans kring elevers lärande, utveckling och hälsa.  
- Vi har fokus på det salutogena och hälsofrämjande perspektivet. 
 
En årskurs/vecka, v 36 åk 1, v 37 åk 2, v 38 åk 3 o s v varje vecka. Årskursens mentorer leder 
respektive möte enligt modellen och åtgärder noteras i ett spindeldokument. 

 
När resultaten från de undervisningsutvärderingar som eleverna gör kommer i november 
och mars kommer har samtliga lärare haft enskilda samtal med rektor där vi tillsammans har 
reflekterat över resultaten. Samtliga lärare efterarbetar resultaten i sina 
undervisningsgrupper kring det som framkommit under samtalen med rektor. 

 
I samband med betygsprognoserna som görs i december och mars avsätts gemensam tid för 
reflektion också. 



 
 
 

 
  



 
 
 

4. Läsåret 2021/2022 

Fokusområden/utvecklingsområden 
Examensgraden under läsåret 2020/2021 ökade från 80 % till 86 %, dock var prognosen vid 
läsåret 2021/2022 start oroväckande. 69 % examen nästa år och 57 % examen om två år. 
Fokusområden för läsåret 2021/2022 blev därför att fortsätta att öka måluppfyllelsen samt 
att bryta en negativ utveckling avseende elevernas nöjdhet och trivsel.  

 
Därför innehöll arbetsplanen följande: 
Mål: Varje elev som riskerar F ska tidigt ha ett möte tillsammans med undervisande 
lärare/mentor.  
Metod: Undervisande lärare/mentor följer nya rutiner. Utökad mentorstid varje vecka. 

 
Mål: För varje elev som riskerar F ska en plan göras för att nå målen. 
Metod: Undervisande lärare/mentor följer nya rutiner. Mentorstiden används till att 
eleverna gör en egen planering för kommande vecka. 
 
Mål: Förbättra elevernas skolnärvaro  
Metod: Elevhälsomöte (EHM) varje tisdag kl 08.00-09.00. 
 

  



 
 
 

5. Resultatredovisning 

Kunskaper 
● Andel med examen 

 

 
 

 
 

Examensgraden minskade totalt från 86% till 82%. På ES var den densamma som ifjol, 85%. 
På TE minskade den från 88% till 75%. Flickorna på ES ökade från 80% till 92% och på TE är 
examensgraden för flickor 100%. Examensgraden för pojkar på ES minskade från 86% till 80% 
och på TE minskade examensgraden för pojkar från 94% till 73%. 
 
 
 
 
 
   



 
 
 

● GBP avgångsbetyg 

 
 
Den genomsnittliga betygspoängen blev 12,4 vilket är en försämring med 0,5 jämfört med 
fjolåret. Utgångsläget var sämre än i fjol eftersom elevernas måluppfyllelse var lägre i år än i 
fjol. Pojkar har något sämre GBP än flickor och pojkarnas GBP har dessutom minskat i 
jämförelse med föregående läsår. 

 
• Betygsfördelning samtliga elever  

 
 

    
 
Antalet F har minskat från 17% till 8% jämfört med förra året. Antalet E har ökat från 33% till 
41% jämfört med förra året. Antalet D har ökat från 17% till 20% jämfört med förra året. Antalet 



 
 
 

C har minskat från 17% till 12% jämfört med förra året. Antalet B har ökat från 8% till 10% 
jämfört med förra året. Antalet A har minskat från 9% till 8% jämfört med förra året. 
 
Antalet F har minskat från både för flickor och pojkar på både ES och TE vilket återspeglar sig i 
att andelen E ökat med samma andel. Knappt hälften av flickorna når betygen A, B och C, medan 
inte mer än en fjärdedel av pojkarna når A, B och C. 
 

● Resultat nationella prov 
 

Matematik 

 
 

 
 
Överensstämmelsen visar hur väl elevernas prestationer på det nationella provet 
överensstämmer med det kursbetyg som sedan sätts. Jämförelse med förra året saknas 
eftersom den senaste gången som NP genomfördes var 2019 p.g.a. pandemin. 
Dock kan vi konstatera att vi visar en bättre överensstämmelse 2022 än 2019 i alla fyra 
ämnena. 
 
Flickorna presterar bättre än pojkarna MATMAT01b, MATMAT02b och MATMAT04. 
Pojkarna presterar sämre jämfört med VT19 i samtliga matematikkurser. 
 

 



 
 
 

Engelska

 
 

 
Flickorna presterar nära nog likadant i Engelska VT22 som VT19, men med fler A. 
Pojkarna har en försämring med 3% F och 0% A, men högre andel E, C och B än VT 19. 
Svenska/svenska som andraspråk. 

 
• Svenska/Svenska som andraspråk 

 
 



 
 
 

 
 
Flickorna presterar bättre VT22 än VT19 och fler betygssteg har använts. Pojkarna har en 
försämring vad gäller andelen F och färre betygssteg används. 
 

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  
 

 
 

 
 



 
 
 

Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt har 
minskat från 86% till 84%. Andel elever som upplever sig trygga i skolan har minskat från 
94% till 92%. Flickornas trygghet ligger kvar på 89% medan pojkarnas har minskat från 
95% till 92%. 
 
Flickornas upplevelse av att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt har 
minskat från 78% till 72% medan pojkarnas endast minskat från 86% till 85%.  
 

  



 
 
 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 

Planeringen av verksamheten påbörjades under slutet av vårterminen 2021. Flera förslag 
på tjänsteplan remitterades till medarbetarna. I olika forum lämnades feedback, allt ifrån 
gemensamt till enskilt. Tjänsteplanen fastställdes sedan av rektor. Vid schemaläggningen 
togs när så var möjligt hänsyn till tidigare dragna erfarenheter om antal lektioner per kurs 
och lektionspassens längd. Ett kalendarium fastställdes och delades. Där framgår möten, 
viktiga datum som öppet hus, nationella prov och tider för det elevdemokratiska arbetets 
klass- och elevråd.   

Elevrådet träffade mig och biträdande rektor en gång i månaden med start i september. 
Mötet föregås av klassråd som genomförs på schemalagd mentorstid. Dokumentation av 
elevrådet görs i form av protokoll som delas i Google Classrom med representanterna som 
sedan återkopplar det under klassråden. Representanterna utses på klassråden. Vid årets 
första elevråd togs ordningsreglerna fram gemensamt och fastställdes av rektor. 
Elevhälsomöte (EHM) genomfördes varje tisdag kl. 08.00-09.00. 

Vi genomförde icke obligatoriska morgonmöten (driftmöten) varje morgon kl. 08.00-
08.15 och obligatoriskt möte på onsdag eftermiddag kl. 15-16. Onsdagsmötet var ett agilt 
utvecklingsmöte som varierade i innehåll beroende på vad som framkommit ibland 
under EHM, men ibland på andra sätt.  

På måndagar kl. 15-16 säkerställdes möjlighet för kollegialt samarbete under ledning av 
försteläraren. Förstelärarens uppdrag var att säkerställa att avsatt tid användes till att 
ytterligare utveckla det kollegiala samarbetet under läsåret. APT genomfördes ungefär 
en gång i månaden enligt plan.  
 

     Bedömning och betygssättning 
Obehöriga lärare har handletts av behöriga lärare, såväl under pågående läsår som vid 
betygssättning i slutet av kurserna. Tiden på måndagar (kollegialt samarbete) har kunnat 
användas för det. För varje olegitimerad lärare finns det en behörig, legitimerad lärare som 
medbedömare. Dessa för, i olika stor utsträckning, samtal och resonemang kring bedömning 
med varandra. De nyttjar också varandra i samtal kring planering, genomförande, 
uppgiftskonstruktion etc. Denna typ av samtal och samarbeten sker inte bara mellan 
obehörig och behörig lärare utan överlag mellan lärare på skolan. Ett mindre samarbete 
kring sambedömning har gjorts i engelska med LBS Lund. Tid har avsatts för berörda lärare 
för att rätta och bedöma nationella prov. 

Utvärdering och analys  

Måluppfyllelsen blev bättre än vad vi befarade när läsåret startade. Vår gemensamma 
betygsprognos visade i början av läsåret en prognos på att endast 69% av eleverna i åk 3 
skulle nå gymnasieexamen. Den siffran höjdes till 82% vid läsårets slut. Det var 8 elever som 



 
 
 

vi inte lyckades med, men vi lyckades med 38. Insatser som obligatorisk studiehjälp varje 
vecka har fallit väl ut dit eleverna kallades av den lärare som konstaterade att eleven 
behövde mera tid i kursen eller momentet.  
 
Vi ser att flickorna på båda programmen lyckades bättre än pojkarna och att deras 
examensgrad ökar jämfört med fjolåret. Resultaten för pojkarna på teknikprogrammet 
försämrades mest. Det konstaterades redan efter årskurs 1 att huvuddelen av dem nog läste 
ett program som var för svårt för dem.  
 
Via undervisningsutvärderingarna har vi fått till oss att eleverna är nöjda med skolan och 
undervisningen överlag. Det finns vissa frågor som får ett lägre resultat. I enskilda samtal 
med berörda lärare har vi fört resonemang om varför och vad som behöver förbättras. Med 
det sättet att arbeta ser vi att resultaten från vårens undervisningsutvärdering är högre än 
höstens.  
 
Närvaron har även fortsatt varit i fokus. Eleverna har reflekterat över sin närvaro under den 
veckovisa mentorstiden och mentorerna har tidigt haft samtal med elever och 
vårdnadshavare när frånvaron har oroat oss. Varje vecka har rektor och administratör 
kontrollerat samtliga elevers närvaro i SchoolSoft och agerat när så behövts. Vi ser tydliga 
förbättringar på åk 1-elevernas närvaro medan eleverna i åk 2 och 3 fortfarande har för hög 
frånvaro, trots insatserna.  
 
Åk 1-eleverna har mött vårt nya sätt att arbeta med mentorstid osv och sluppit fjärr- eller 
distansundervisning hos oss vilket är en förklaring till de resultaten, framgång har vi ändå 
haft på individnivå med åk 2 och 3, men som helhet behöver vi bli ännu bättre på att hitta 
lösningar.  

 
Det är av vikt att ha med sig i analysen att det inte genomförts nationella prov i 
gymnasieskolan på två 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 35% (ES) respektive 38% (TE) i ämnet engelska 
får ett högre betyg och att 6% (ES) respektive 10% (TE) i ämnet engelska får ett lägre betyg 
tyder bland annat på att det nationella provet inte testar samtliga kunskapskrav. Viktigt att 
tänka på är att endast de nationella proven i Matematik har med i stort sett samtliga 
kursmoment medan engelska och svenska/Svenska som andraspråk inte har det. 
 



 
 
 

Vårt uppdrag är inte utbilda för proven utan för program- och kursmålen. Lärarna har därför 
gett eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på andra sätt och i andra sammanhang, både 
före och efter provtillfällena. Tiden efter de nationella proven har dessutom använts till 
kompletteringar av moment som eleverna misslyckats med på proven, när så har behövts. 
 
Ett flertal elever underpresterar på de nationella proven på grund av nervositet, ovana vid 
långa skrivtider och att tidigare goda resultat i kursen leder till att provet inte av alla tas på 
största allvar. Under kommande år så kommer vi tidigt att förbereda eleverna på att de 
nationella proven kommer och därför träna eleverna i provliknande situationer under 
läsåret. Vi behöver få alla elever att prestera sitt bästa på proven, oavsett tidigare resultat i 
kursen. 
 
Överensstämmelsen visar hur väl elevernas prestationer på det nationella provet 
överensstämmer med det kursbetyg som sedan sätts. Jämförelse med förra året saknas 
eftersom den senaste gången som nationella prov genomfördes var 2019 p.g.a. pandemin. 
Dock kan vi konstatera att vi visar en bättre överensstämmelse 2022 än 2019 i alla fyra 
ämnena. 
 

Slutsatser och arbete framåt 
Vi kommer att fortsätta att fokusera på att arbeta ännu mer förebyggande. Vi ska tidigt 
adressera de faktorer som vi tror leder till sämre måluppfyllelse med elever och 
vårdnadshavare genom samtal. Behålla fokus på ett salutogent förhållningssätt genom att 
lägga fokus på det som fungerar och inte på det som för tillfället inte gör det. Det gör vi i alla 
sammanhang vi kan, men oftast i elevnära sammanhang. Vi ska vara en skola med de krav 
som därav följer. 

 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  
Varje elev har en mentor. Schemalagd mentorstid finns i elevernas schema varje vecka. 
Mentorstid planeras utifrån syftena att hjälpa eleverna med att tolka skolsystemet, lära ut 
studieteknik, träna planering samt hälsofrämjande aktiviteter. Vid enskilda utmaningar som 
exempel hög frånvaro, medicinsk diagnos eller andra omständigheter som försvårar 
skolsituationen så bör enskilda samtal med elev hållas samt kontakt med vårdnadshavare 
tas. 
 
Mentorstid med fokus på närvaron genomförs var fjärde vecka. Varje elev tittar på sin egen 
närvaro/frånvaro i SchoolSoft och reflekterar över hur det ser ut. Regelbundna klassråd 
genomförs på mentorstid en gång i månaden. Utsedda klassrepresentanter deltar i elevråd 
veckan efter där tankar, synpunkter och idéer framförs och diskuteras. 
 
Värdegrundsarbetet på skolan genomförs i alla sammanhang. Vi leder genom exempel och 
backar inte från svåra frågor. Ordningsregler tas fram tillsammans med elevrådet vid läsårets 
första elevrådsmöte. För oss som skola är det viktigt att vi lär eleverna respekt för varandra 
och den enskilda individens gränser och rätt till sin kropp och vikten av att göra medvetna 



 
 
 

val som tar hänsyn till detta. Vi kommer att arbeta fram förutsättningarna som behövs för 
att skolan ska kunna ta ett aktivt helhetsgrepp om dessa frågor och ge alla medarbetare tid 
och möjlighet att diskutera frågor som rör detta och hur det kan tillämpas i vardagen och i 
undervisningen.  
 
Två elevskyddsombud finns på skolan. De ingår i skolans skyddskommitté tillsammans med 
rektor och skyddsombud. Planen mot kränkande särbehandling görs efter LoV-enkätens 
resultat presenteras. I det arbetet deltar de elever som frivilligt vill vara med. 
Plandokumentet skrivs av rektor. 
 
Vi vill driva ett aktivt arbete kring den läroplansändring som skett rörande sexualitet, 
samtycke och relationer. Vi överväger att tillsammans genomgå den utbildningsmodul som 
finns på området via AcadeMedia Academy för att rusta vår personal för innebörden av och 
vidare arbete med de nya läroplansändringarna. 

 
Skolan ska inte bara undervisa om jämställdhet utan även aktivt planera och genomföra 
verksamheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det är lätt att säga, men vi behöver bli 
ännu bättre på det systematiska arbetet. Därför behöver vi regelbundet återkomma till om 
vi har strukturer som främjar eller omedvetet motverkar vårt arbete med jämställdhet. Det 
kommer vi att göra under såväl det kollegiala arbetet på måndagar och på våra 
utvecklingsmöten på onsdagar. Vi ser att pojkar tenderar att prioritera studier lägre än 
flickor, medan större fokus läggs på det sociala. 
 

 
Utvärdering och analys 

I Likabehandling- och värdegrundskartläggningen (LoV) ser vi huvudsakligen goda resultat 
vilket vi tror vi beror på att vi arbetar dagligen, på ett naturligt sätt, med vårt 
relationsbyggande och tydliga agerande om något övertramp sker.  
Vi har lång erfarenhet av att möta elever som vill könsdefiniera sig på ett annat sätt än 
tidigare i livet. Hos oss får vi verkligen vara som vi är eller vill vara.  

 
I undervisningsutvärderingarna (UU) ser vi att de redan goda resultaten, ett snitt runt sju på 
en tiogradig skala på varje fråga, under hösten blir ännu högre vid vårens UU. 
 
I elevenkäten ser vi att nöjdheten med undervisningen minskat med 2 procentenheter till 
66%, rekommendationsgraden har ökat med 3 procentenheter till 66% och nöjdheten med 
skolan 5 procentenheter till 72%. Vi tror att det beror på att vi möter eleverna med en större 
tydlighet både kring vad som förväntas av eleven och vad skolan ska göra. Vi ser att tre 
klasser svarar med mer missnöjdhet än de övriga. Det är en spridning från medelvärdet 9,0 
(högsta möjliga) till 4,9 mellan klasserna. Det har med största sannolikhet sin förklaring i 
pandemin i kombination med ibland orimliga förväntningar som inte uppfyllts på 
utbildningen under tre år. 
 
 



 
 
 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 
Det är tydligt att förebyggande, tidiga insatser ger förbättrad måluppfyllelse, bättre närvaro 
och bättre mående. Så fort skolan ser att elevens studietakt, frånvaro eller mående riskerar 
elevens måluppfyllelse så ska den som iakttar det prata med eleven, vårdnadshavare, 
mentor eller någon i EHT. Elever som tidigt får stöd kring vad som just då behöver förbättras 
kan lättare åtgärda det innan för mycket är kvar att göra. Det ska vi fortsätta med. 
 
EHM är ett mera effektivt sätt att arbeta än det tidigare systemet med separata 
klassuppföljningar och EHT-möten. Den som iakttar eller får reda på att eleven riskerar att 
inte nå målen, har frånvaro eller får signaler på ett försämrat mående ska agera. Det kan 
vara i form av ett samtal med eleven, vårdnadshavare, undervisande lärare, mentor, EHT 
eller skolledning. Det ska vi också fortsätta med. 

 

Elevhälsoarbetet 
Rektors organisering 

Elevhälsomöten genomförs varje vecka mellan kl. 08.00-09.00. Samtliga medarbetare deltar. 
Rektor, specialpedagog, kurator, SYV och skolsköterska deltar också vid mötet. En 
årskurs/vecka. Årskursens mentorer leder respektive möte enligt modellen och åtgärder 
noteras i ett spindeldokument där det framgår vem som gör vad. EHT agerar i sina 
respektive roller utifrån vad som kommer fram under mötet genom att bära sina specifika 
uppdrag. T.ex. kan kurator möta mentor för att samtala om en specifik elev, SYV gör en 
gruppinsats i en eller flera grupper osv som förebyggande och främjande åtgärder, 
skolsköterskan göra övriga medvetna om trender som kommit fram under hälsosamtalen. 
 
Skolsköterskan har genomfört hälsosamtal utifrån gällande riktlinjer, vilket är ett viktigt 
instrument i såväl det förebyggande som åtgärdande arbetet.  
 
Specialpedagogen har fortsatt främst fokuserat på uppföljning kring elever med en oroande 
måluppfyllelse. Det har skett både genom enskilda samtal och planeringar men också genom 
gruppvisa samtal och planeringar. Kuratorns arbete har främst bedrivits genom åtgärdande 
arbete, exempelvis kring elever med hög frånvaro. Ny kurator är plats sedan maj månad och 
arbetar tisdagar och torsdagar. Studie- och yrkesvägledaren som arbetar på skolan tisdagar 
och torsdagar har väglett både individuellt och i grupp. Oftast själv, men även tillsammans 
med specialpedagog. 

 
Extra anpassningar förs in i ett delat dokument av specialpedagog. Utifrån det dokumentet 
kan samtliga lärare ta del av vad eleven behöver. Varje undervisande lärare ger de 
anpassningar som finns i dokumentet. Om eleven bedöms att inte nå målen så ska 
undervisande lärare genomföra ett kursvarningssamtal med elev/vårdnadshavare där en 
plan upprättas om vad skolan, eleven och hemmet ska göra. Vid mötet bestäms tid för 
uppföljning (senast inom fyra veckor). Utredning om särskilt stöd görs av specialpedagog när 
en elev inte bedöms nå målen trots extra anpassningar. Beslut om att upprätta ett 
åtgärdsprogram eller inte fattas efter utredning av rektor. 



 
 
 

 
Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden 

EHM är ett effektivare sätt få information till och från elevhälsoteamets 
specialkompetens. Det innebär att skolans specialkompetens direkt utan 
omständliga anmälningsförfaranden kan agera.  
 
Att undervisande lärare tidigt genomför kursvarningssamtal med elev och 
vårdnadshavare ger oss möjlighet att arbeta förebyggande på ett helt annat och 
bättre sätt. 
 
Fortfarande har vi för många utredningar om särskilt stöd som specialpedagogen ska göra. Vi 
behöver fortsätta med att tidigt sätta in åtgärder av undervisande lärare och mentorer för 
att inte hamna i den situationen. 

 
Slutsatser 

EHM är ett effektivare sätt få information till och från elevhälsoteamets specialkompetens. 
Det ska vi fortsätta med.  
 
Inom ramen av skolans andra gemensamma veckovisa möten som kollegialt samarbetet på 
tisdagar och utvecklingsgrupp på onsdagar kommer vi att kunna arbeta vidare med 
kommande läroplansändringar gällande normer, jämställdhet, sexualitet, samtycke och 
relationer.   
 
Att ha SYV på plats på skolan har blivit ett lyft för skolan. Vägledning både under studietiden 
hos oss och inför framtiden gör stor skillnad. Det arbetet ska fortsätta och utvecklas. 

  



 
 
 

7. Sammanfattning och fokus framöver 
Vårt fokus även i fortsättningen kommer att vara: 
 
● Varje elev som riskerar F ska tidigt ha ett möte tillsammans med undervisande 

lärare/mentor  
● För varje elev som riskerar F ska en plan göras för att nå målen 
● Förbättra elevernas skolnärvaro  
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