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1. Ledare – rektor har ordet 
 

LBS Kreativa Gymnasiet i Kungsbacka är en skola med cirka 135 elever. Majoriteten av eleverna 
delar samma intresse, datorspel, men det kommer till olika uttryck. En del elever programmerar 
och designar spel, andra koncentrerar sig på det grafiska uttrycket och några föredrar att utöva 
spelandet själva. Under läsåret har E-sportprofilen varit fullt utbyggd med elever i åk 1–3, vilket 
fortsatt både utmanat och engagerat oss. Vi har fått lära känna en delvis ny elevgrupp där 
utövandet av spel kommer före de kreativa momenten som övriga elever oftast fokuserar på. Vi 
har fortsatt bygga ut vår nya profil inom foto/film och nystartat inriktningen Medie- och 
informationsteknik på det tekniska programmet för att möta de elever som har andra kreativa 
intressen än de kopplade till spelindustrin eller E-sport. Vi ser fram emot att kommande år 
ytterligare öka antalet elever med utbildningar inom olika kreativa kompetenser. 
 
Oavsett profil så präglas skolan av att vara en miljö där alla kan vara sig själva och hitta 
likasinnade, ibland för första gången under sin skoltid Relationsskapande, bemötande och 
olikhet är viktigt hos oss samtidigt som det på en liten skola alltid finns ett stort engagemang 
bland personalen och ett fantastiskt lösningsfokus. Verksamheten har sedan tidigare många 
verktyg och en tydlig modell för det systematiska kvalitetsarbetet. I år har vi fortsatt arbeta med 
att förfina hur vi använder analysverktygen och hur vi tar den kollegiala diskussionen ett steg 
vidare, bland annat med hjälp av begreppet “Lektionsdesign”. En kultur där vi delar med oss av 
erfarenheter kring både individer och grupper har bidragit till lärarnas egna lärande. En stor del 
av det arbetet sker långsiktigt och kommer att fortsätta under flera år framöver. I år har vi gått 
från teori till praktik och börjat se att arbetet ger utdelning. 
 
LBS Kungsbacka är en liten men växande verksamhet som det här året dubblade antalet elever i 
åk 1. Det finns en tydlig vision, en härlig vilja att utvecklas och inte minst ett engagemang för 
eleverna. Lärare väljer fortsatt i hög grad att stanna kvar under nästa läsår vilket talar sitt tydliga 
språk liksom den mycket höga andelen elever som uttrycker att de känner sig trygga i skolan. Till 
hösten hoppas vi att skolan går över 150 elever, en spännande utveckling med nya utmaningar. 
 
Christel Dahlin 
Rektor 
 

 
 

  



 
 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 
Huvudman för LBS Kungsbacka 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 Kungsbacka är, tillsammans med 18 andra skolor, en del a 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 Kungsbacka  
Elever 

● Antal elever fördelat per program och årskurs 
 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Tekniskt program Design- och produktutveckling 11 12 9 

Tekniskt program Informations- och medieteknik 7 - - 

Estetiskt program Bild och form 18 13 11 

Estetiskt program Estetik och media 20 12 10 

IMVES Programinriktat val  3 - - 

 
 

● Antal elever fördelat per kön och socioekonomisk bakgrund 
 

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

Andel (%) elever 
utländsk 
bakgrund 

2020/2021 22 78 64 11 

2021/2022 28* 78* 67* 11* 

  *Statistik från den 15 oktober 2020, hämtat från Skolverket 2022-07-04 

Personal 

På skolan är en rektor, tolv lärare, tre elevassistenter och en E-sport coach anställda. En 
skolsköterska på 25%, en specialpedagog på 28%, en kurator på 20% och en administratör på 
46%. Studie- och yrkesvägledare finns på skolan 1 dag varje vecka. Av de lärare som arbetar 
med undervisning på skolan är 8 lärare behöriga, det motsvarar 65% av lärarna men då 
undervisar en av dessa lärare endast i en kurs fotografisk bild.  

 
Lokaler  

Skolans lokaler är ljusa och kreativa. För att kunna prestera i skolan behöver den fysiska 
skolmiljön vara god och där är vi väl rustade. Eleverna har tillgång till skåp, matsal och salar 
under hela skoldagen. Skolans idrottsundervisning bedrivs i Nordic Wellness närliggande 
lokaler där eleverna även kan träna under håltimmar eller för/efter skoldagen. Då skolan har 
en E-sportsprofil så finns en sal helt inredd för detta ändamål med fullt utrustade gaming-
datorer, headset och dämpad belysning. Ett skolbibliotek finns att tillgå på andra våningen 
och fungerar även som “tyst yta” för den som behöver lugn och ro. Inför läsåret 
totalrenoverades bildsalen för att skapa en mer kreativ och inspirerande miljö anpassad för 



 
 
 

kursernas innehåll. Då skolan vuxit har det hyrts extra lokaler hos Hermods vuxenutbildning i 
väntan på nya egna extra lokaler till läsårsstart 22/23. 

 
Organisation och arbetsformer   

På LBS i Kungsbacka möts eleverna av ett otroligt engagerat, motiverande och kompetent 
lärarlag. Både lärare, elevhälsoteam och skolledning finns hela tiden nära eleverna. På LBS 
får eleverna inte bara möjligheten att arbeta med det de tycker om utan också chansen att 
träffa människor som delar deras intresse. För att nå målen arbetar skolledning, lärare och 
övrig skolpersonal på ett flexibelt och anpassat sätt, allt för att tillgodose de behov som våra 
elever har. Skolan har organiserat för obligatorisk studietid med samtliga lärare tillgängliga. 
ett arbetssätt som gemensamt arbetats fram och implementerats. Hel personalgruppen 
arbetar gemensamt med täta avstämningar gällande både elevernas studiesituation och 
närvaro. Detta arbete sker exempelvis med hjälp av EWS (early warning system), elevenkäter 
och undervisningsutvärderingar. Under året genomförs två ordinarie mentorssamtal där 
mentor, elever och vårdnadshavare träffas digitalt för att gå igenom skolsituationen. 
Tillsammans är detta verktyg som erbjuder en heltäckande bild av hur det går för eleverna. 
En viktig del av detta arbete är också EHT ́s arbete där elevernas mående står i centrum. Här 
arbetar vi även med elever som har olika typer av svårigheter och vilka anpassningar som 
behöver göras i undervisningen, både på grupp- och individnivå. 

 
Då skolan växer har vi delvis frångått att arbeta som ett stort arbetslag och börjat införa 
“mentorslag”, det vill säga arbetsgrupper som består av mentorerna till klasserna på de olika 
inriktningarna. Syftet är att kunna färga utbildningen mer i linje med programmets och 
inriktningens mål samt att hitta gemensamma framgångsfaktorer för just den elevgruppen.   



 
 
 

 
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 utvärderas 
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. 

 
En gång i veckan träffas alla lärare för “fokustid”. Arbetet under fokustiden är tydligt kopplat 
till skolans fokusområden och leds av antingen rektor eller förstelärare. Diskussionen från 
EWS fortsätter här på en fördjupad nivå och tar sitt avstamp i relevant litteratur och/eller 
forskning kring skolutveckling. 

 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
 

4. Läsåret 2021/2022 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Utvecklingsområde 1: Undervisningskvalitet 
Resultaten i kurser som svenska, samhällskunskap och historia där det finns ett fokus på 
olika typer av skrivande och analys ser vi att elevernas resultat sviktar. Det förekommer en 
stor mängd F-varningar som hela tiden arbetas med åtgärdande i stället för proaktivt.  Även i 
övriga kurser där skrivandet utgör en mindre del men ändå förekommer till exempel i form 
av rapporter så upplever vi att många elever får problem vilket tenderar att hålla tillbaka 
dem i sin strävan mot högre betyg. Under förra året inspirerades vi av Helena Wallbergs bok 
“Lektionsdesign” för att fundera över hur vi kan utveckla undervisningen för att hjälpa dessa 
och övriga elever att klara både skrivande uppgifter och nå godkända eller högre betyg i en 
större omfattning.  
 
Mål 

● Att varje lärare ska utveckla sin undervisning kring skrivande moment i synnerhet 
men även med fokus på att hjälpa elever att nå de högre betygsstegen.  

● Att alla går från att vara åtgärdande till att arbeta proaktivt. 
 

Utvecklingsområde 2: Pedagogisk & social trygghet 
Bakgrund: I skolans enkäter anger en hög andel av eleverna att de känner sig trygga (93%) 
och att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt (87%). Arbetsron är något lägre (69%). Vi 
vet att vi har en andel elever som med tankar kring identitet, relationer och könstillhörighet 
förväntar sig en tillåtande och könsneutral miljö. För att eleverna ska fortsätta känna sig 
trygga i skolan och för att öka arbetsron för alla så genomför vi en rad små och stora 
aktiviteter under året. Aktiviteterna är riktade både till lärare, elevresurser och elevgruppen. 
 
Mål 

● Vi ska bibehålla den höga nivån av trygghet och öka graden av arbetsro genom både 
utbildning och specifika aktiviteter. 

 
Resultat 
Utvecklingsområde 1 
Under året har vi jobbat med lektionsdesign. Alla lärare har fått välja område fritt utifrån 
egna intressen, utmaningar och elevgrupper. Tillsammans i lärarlaget och med en kritisk 
kollega har vi planerat och utvärderat vårt arbete. Två halva studiedagar har utnyttjats till 
delningskonferenser där vi har presenterat vår lektionsdesign för varandra.  
 
Flera kurser inom det estetiska ämnesområdet har använt sig av en annan typ av 
presentation än vanliga skrivuppgifter. Eleverna har arbetat med att skriva på hemsidor 
istället för att skriva i rapporter. Resultatet är ett ökat antal elever som har lämnat in och 
producerat i skrift. 
 



 
 
 

Andra exempel på genomförd “lektionsdesign” är att låta eleverna använda lektionstid för 
att arbeta med övningar och ge tid till förberedelse inför skriftliga examinerade tillfällen med 
syftet att ge eleverna möjlighet att förbättra strukturen av en skriftlig examination. “Word of 
the day” i engelska för att skapa ett större ordförråd och begreppsförståelse hos eleverna. 
Checklistor och mallar har utvecklats för att arbeta med självskattning och kamrat-
bedömning. Syftet med detta är att göra det lättare för eleverna att få med alla nödvändiga 
delar av ett arbete och få en bild av vilka förmågor de behöver arbeta mer med. Nya 
strukturer för att arbeta med längre lektionspass där eleverna sätter upp sina egna mindre 
mål under korta intervaller utifrån “pomodoro metoden”. 
 
I våra utvärderingar kan vi koppla “undervisningskvalitet” till följande: 
 

● Nöjdhet med undervisningen 71 % (-11). Nöjdheten har alltså gått ner från 
föregående år.  (elevenkäten) 

 
Eleverna på det Estetiska programmet med inriktning Estetik och media har tenderat att 
prestera i sämre än eleverna som läser den estetiska inriktningen Bild och form. Eleverna har 
både lägre betyg och har fått mer F i slutbetyg och F-varningar under läsåret. Eleverna på 
teknikprogrammet har tenderat att prestera bättre och fått fler godkända betyg och även 
högre betyg. 

 
Utvecklingsområde 2 
I början av läsåret arbetade vi hårt för att skapa en kultur bland främst våra nya elever. Vi 
införde mobilhotell och skapade både fasta placeringar (åk 1) och basgrupper (åk 2). Syftet 
var att bidra till både trygghet och studiero under lektionstid. Hos årskurs 1 har detta 
inneburit att eleverna självmant tenderar att lägga undan mobilerna, även utan 
uppmaning/påminnelse om detta.  
 
Bordsplaceringen var aningen rörig då de nya eleverna placerades slumpmässigt utan att vi i 
personalen vilka elever som passade bra med varandra och detta resulterade i att där kunde 
uppstå konflikter och dylikt mellan vissa elever. Vid uppstartsdagarna upplevdes det dock 
som att en bestämd plats i klassrummet skapade en trygghet för eleverna.  
 
Basgrupperna samt bordsplaceringarna fungerade inte på det tänkta sättet då de olika 
klassrummen är uppbyggda på olika sätt vilket skapade förvirring för både lärare och elever. 
Många av basgrupperna designades på ett sådant sätt så att eleverna skulle känna sig 
bekväma men då hamnade de istället med andra elever som där den gemensamma 
studieron påverkades negativt. Vid specifika fall där elever inte bör/får sitta nära varandra 
har bordsplaceringen fungerat mycket bra både i åk 1 och åk 2.  
 
Ett annat syfte med basgrupperna var att lärare lätt ska kunna starta upp gruppdiskussioner 
och dylikt i klassrummet och detta uppfylldes till viss del. I vissa grupper så har det varit bra 
och effektivt att ha basgrupper i klassrummet medan man i andra inte har sett någon större 
effekt av dessa. 



 
 
 

 
Eleverna upplever fortfarande skolan som en trygg miljö då 97%. Den här siffran har inte 
förändrats sedan föregående läsår.  

 
Gällande studieron i klassrummen så ligger medelvärdet på 6,6 det här läsåret vilket då inte 
skiljer sig särskilt mycket från det föregående året då 69% av eleverna upplevde att de kunde 
få studiero i klassrummen. Dock gäller statistiken i år bara för de elever som går år 2 medan 
statistiken från förra läsåret täcker hela skolan. Resultatet kan därför vara aningen 
missvisande. 

 
Sammanfattning 
Nöjdheten med undervisningen har gått ner från föregående år. Det är dock svårt att veta 
varför eleverna har varit mer missnöjda i år då det finns många variabler som kan ha 
påverkat resultatet. Från lärarnas individuella undervisningsutvärderingar (UU) så går det att 
se att vissa elever upplever att undervisningen har blivit mer enformig än tidigare. 
 
De olika insatserna och aktiviteterna som vi har arbetat med under läsåret har haft ett 
varierat resultat. Vi har skapat förutsättningar för en ökad studiero och trygghet för eleverna 
genom mobilhotell och fasta placeringar i åk 1 men det har varit svårare att ändra kulturen i 
de högre årskurserna. Vi kan konstatera att bordsplaceringen var ett bra verktyg vid 
uppstartsdagarna för ettorna så att de skulle känna sig mer trygga när de kommer hit för 
första gången. Men så fort elevernas personligheter börjar synas desto mer i klassrummet 
ökar risken för irritation och missnöje med den som en sitter bredvid vilket går ut över 
studieron.  
 
LoV-gruppen och elevrådet finns men fungerar inte önskvärt. Det behöver genomföras fler 
träffar med eleverna nästa läsår för att se till att eleverna upplever att de får utrymme till att 
vara med och påverka skolan. Vuxna behöver finnas med och hjälpa till inte bara i 
uppstarten utan löpande under året. Något som också går att konstatera är att vuxna behövs 
för att få till evenemang samt aktiviteter för eleverna så att det gjort på ett genomtänkt sätt. 
En bättre dialog med eleverna behövs också så att eleverna får aktiviteter som är anpassade 
efter deras intressen.  

  



 
 
 

5. Resultatredovisning  

Kunskaper 

● Andel med examen 
 

 
 

 
 

I år låg examensgrad på 86%. Detta är en försämring med 4 procentenheter från föregående 
år. För pojkar kan vi se att examensgraden ligger på samma nivå 2022 och 2021 (88%). 
Däremot har flickornas examensgrad 2022 minskat med 25 procentenheter jämfört med 
2021 års resultat.  

 
Skillnader mellan könen inom de enskilda programmen kan förklaras av att andelen flickor 
totalt är betydligt lägre än andelen pojkar vilket gör att enskilda individer ger ett högt utslag.  
Mellan de estetiska och tekniska programmen återfinns en viss skillnad. År 2022 ligger 
examensgraden på 79% på det estetiska programmet. Detta är en försämring från 
föregående år (2021) där 100% på det estetiska programmet nådde en gymnasieexamen. På 
det tekniska programmet ser vi istället en ökad nivå i gymnasieexamen, där 100% av 
eleverna klarade en gymnasieexamen 2022 i jämförelse med 2021 där 87% fick en 
gymnasieexamen.  

 
Totalt sett så har GBP sjunkit med 1,2 jämfört med föregående år. Statistiken visar även att 
nedgången har varit jämn över könen då båda kategorierna sjunkit i GBP. GBP för det 
estetiska programmet har minskat med 4.4 medan det har ökat med 1.5 för det tekniska 
programmet. Även här är förändringen jämn mellan könen med undantag för flickor på det 
tekniska programmet där det inte finns någon statistik från tidigare år. 
 
 



 
 
 

● GBP avgångsbetyg 
 

  
 

 
 

Statistiken visar att betygsfördelningen på det estetiska programmet ser relativt oförändrad 
ut från 2021 till 2022. På det tekniska programmet har antalet F minskat från 2021. 
Andelen F för flickor på det tekniska programmet har minskat från 36% till 7% och andelen F 
för pojkar på samma program har också minskat något från 19% till 12%. På det estetiska 
programmet har andelen F minskat något för flickor och ökat något för pojkar. I övrigt ser 
betygsfördelningen relativt oförändrad ut. I allmänhet visar statistiken att de högre betygen 
representeras procentuellt i större grad hos flickor än hos pojkar. 

 
Matematik 

 



 
 
 

 

 
 
Engelska 

 
 

 
 
Svenska 

 
 



 
 
 

 
 
Gymnasiearbete 

 
 

 
 

Ser vi till de behörighetsgivande kurserna har andel F minskat i samtliga matematikkurser, 
engelska 7, svenskkurserna samt gymnasiearbetet på teknikprogrammet. Andel F har 
däremot ökat något i engelska 5 och 6 samt gymnasiearbetet på estetiska programmet. 
Andel C-A har ökat i matematik 1b och 3c, engelska 5 samt svenska 1 och 2. I övriga kurser 
minskar det. Det är samma mönster kursvis som på totalen, att flickor i högre utsträckning 
når de högre betygsstegen än pojkar förutom i matematik 3c.  
 
 

 
 

● Resultat nationella prov 
 



 
 
 

Matematik 

 
 

 
 

 
 
Andelen som genomförde samtliga delar av NP i Ma1b steg från 86% VT19 till 94% VT22. 
Ma2b genomfördes ej VT19. Ma2c hade på estetprogrammet 100% närvaro VT19 medan 
85% av teknikeleverna genomförde Ma2c VT19. På obligatoriska NP i Ma3c ser vi en 
försämrad närvaro VT22 (70%) jämfört med VT19 (92%).  
 

 



 
 
 

 
VT19 skrev samtliga deltagare i NP Ma1b ett godkänt resultat, medan endast 73% fick 
provbetyget A - E VT22. För Ma2b finns ingen jämförelse mot 2019, men VT22 fick 40% 
provbetyget F. Teknikeleverna som VT19 skrev det icke-obligatoriska NP i Ma2c fick till stor 
del (78%) godkända resultat, men ingen jämförelse med VT22 är möjlig då detta prov inte 
genomfördes då. I Ma3c förbättrades andelen godkända provbetyg kraftigt från VT19 (45%) 
till VT22 (86%).  
 

Svenska 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
Inom det estetiska programmet syns ingen större skillnad i antalet elever som genomförde 
provet i svenska men inom det tekniska ser vi en ökning från 54% av eleverna som 
genomförde provet VT19 till 80% VT22. En skillnad i år från tidigare år är att vi nu serverar 
frukost samt lite godis och dricka innan provet vilket skulle kunna ha bidragit till högre 
närvaro. Vi har även haft individuella stödinsatser med resurs samt extrapass i svenska för 
att stötta de elever som har riskerat att inte nå målen.  
 
Andelen F har minskat från 21% VT19 till 9% VT22 vilket kan bero på de insatser som 
nämndes ovan. Framförallt har även C till A-betygen ökat VT22 vilket också kan vara ett 
resultat av de tidigare nämnda insatserna i kursen.  
 

Engelska 

 
 



 
 
 

 
 
Fortsatt har skolan inga elever med betyget F på NP i engelska 6. Däremot har andelen lägre 
betyg ökat i förhållande till de högre betygen. 

 

IM-elever 

● Andel elever med gymnasieintyg 

 
 
Under året gick tre elever på introduktionsprogram. En av dessa fick ett gymnasieintyg och fick 
därmed behörighet till nationellt program. Vi kan också se att eleverna på IM lyckats nå högre 
betygssteg än föregående läsår samt att antal F minskat med 16 procentenheter.  Flickor lyckas 
avsevärt bättre än pojkar där inga F satts under läsåret mot pojkarnas 18% samt att betygen C-B 
utgör 60% av flickornas betyg där motsvarande siffra för pojkarna är 18% och enbart på C-nivå. Det 
bör tilläggas att då antalet elever på IM är få så ger det stort utslag på statistiken.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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  

 

 
 

 
 

Eleverna upplever fortfarande skolan som en trygg miljö då 90% har svarat att de känner sig 
trygga i skolan och inkluderas de som markerat 4–6 i elevenkäten hamnar skolan på 98%. 
Den här siffran har inte förändrats märkbart sedan föregående läsår. Liknande siffror 
återfinns när det gäller hur väl man som elev blir behandlad på skolan. Vi kan se att 
skillnaderna mellan könen har utjämnats jämfört med tidigare år vilket kan förklaras med att 
andelen pojkar inte är av lika stor övervikt som tidigare år vilket påverkat statistiken.  



 
 
 

  
6. Övergripande utvärdering av verksamheten  

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen  
Det är rektor som lägger schemat och i det ser till att den garanterade undervisningstiden 
uppnås med viss marginal för att täcka till exempel friluftsdagar och nationella prov samt 
andra lektionsbrytande aktiviteter. I schemat organiseras även för obligatorisk studietid med 
lärarstöd, tid för personalmöten samt tid för att arbeta med kollegialt lärande. Mentorstiden 
och studietiden förläggs på samma tid för alla elever på samma program och skapar därmed 
utrymme för samverkan mellan mentorer och klasser men också för att enkelt kunna 
organisera elevråd, LoV-grupp och andra typer av elevsamverkan.  
 
Under läsåret har vi organiserat lovskola både under jullov, februarilov, påsklov och första 
sommarlovsdagarna. Lovskolorna har haft lite olika inriktning beroende på behov. Efter 
analys av elevavstämningar och prognoser har lovskolan bemannats med lämplig personal, 
som exempel användes påsklovsskolan helt till matematik då vi såg att elever i både Ma1c 
och Ma2c behövde stöd för att klara det nationella provet och nå godkända betyg. 
Sommarlovsskolan skiljer sig från övriga lovskolor då den fokuserar på att pröva elever som 
fått betyget F i någon kurs. 

 
Skolans utvecklingsområden har haft två fokus, undervisningsutveckling och trygghet/ 
studiero.  För att arbeta med detta har rektor organiserat för täta elevuppföljningar via EWS 
och elevhälsomöten samt en schemalagd fokustid för samtliga lärare att lärare för att 
strukturerat arbeta med undervisningsutveckling. 

 
För att lärarna på LBS ska kunna ta tillvara varandras kompetenser och på ett mer 
strukturerat sätt utbyta idéer mellan praktiska och teoretiska ämnen så träffas samtliga 
lärare i en veckovis i lärgrupp. I lärgruppen arbetar man tematiskt under varje termin för att 
fortbilda sig inom ett specifikt område och sedan tillämpa detta i undervisningen. Rektor har 
delvis delegerat ansvaret för lärgruppen till förstelärare som lett gruppen i ett arbete som 
tog sin början 20/21 och är kopplat till Helena Wallbergs bok “Lektionsdesign”. Årets arbete 
har varit ett steg två, att gå från teori till praktik och som lärare utmana sig själv i att ta till sig 
och genomföra nya idéer i sitt klassrum och sedan presentera detta ihop med en utvärdering 
för sina kollegor. Under processen har lärarna även blivit delade i par för att kunna diskutera 
sin egen undervisning ihop med en” kritisk kollega”. 

 
Utöver lärgruppen samlas all personal varje tisdagsmorgon för ett gemensamt möte som 
leds av rektor. Vid det här mötet deltar även administration, elevassistenter och enligt ett 
särskilt flöde även skolsköterska och specialpedagog. Tisdagsmötet syftar till att samlas kring 
gemensamma frågor och följer ett förutbestämt flöde som alternerar mellan 
elevhälsofrågor, personalfrågor och gemensamma rutiner som t.ex. elevavstämningar/ 
prognoser. Rena informationspunkter lämnas i veckomail och håll till stora delar utanför 
mötestiden för att kunna lägga den tiden på punkter som gynnas av en gemensam 



 
 
 

diskussion. Tisdagsmötet följs av mentorstid för elever och mentorer på det tekniska 
programmet medan eleverna på det estetiska programmet har motsvarande tid under 
måndagen. Eleverna har delats i två grupper av utrymmes- och bemanningsskäl men med 
tanken att eleverna på det estetiska programmet i högre grad behöver börja veckan ihop 
med sin mentor. Den gemensamma tidpunkten per program möjliggör samarbete och 
schemabrytande aktiviteter. Direkt efter mentorstiden är det obligatorisk studietid för alla 
elever på respektive program och majoriteten av lärarna är tillgängliga. Tanken är att få ett 
flöde från mentorstiden in i studietiden för att på ett bra sätt kunna fånga upp elever i behov 
av stöd eller elever som av någon anledning halkat efter i undervisningen. För att både elev 
och mentor ska få en överblick av elevens behov har alla elever arbetat med “to-do-listor” 
som samtliga lärare har tillgång till. De elever som behöver får stöd av mentor eller 
elevresurs att uppdatera sin lista. I anslutning till tisdagsmötet träffas rektor, skolsköterska 
och specialpedagog för att fånga upp de elevärenden som kräver åtgärder utöver de 
anpassningar som sker i klassrummet, bland annat för att ta beslut om pedagogisk utredning 
eller åtgärdsprogram. Varannan vecka deltar kurator vid mötet och var fjärde vecka även 
SYV. Ett stor-EHT per termin genomförs tillsammans med alla professioner och då tillkommer 
även skolläkare och skolpsykolog. 
 

Bedömning och betygssättning  
Som en del i arbetet med lektionsdesign har lärarna under slutet av läsåret diskuterat hur 
undervisningen kan designas för att ge en rättssäker och allsidig bedömning. Alla lärare har 
vid två heldagskonferenser träffat ämneskollegor från LBS i Trollhättan, Borås och Jönköping 
för att diskutera såväl planering av undervisning samt bedömning. Lärarna med nationella 
prov har träffats ytterligare en gång för att genomföra en sambedömning och diskussion av 
provresultaten. Samtliga olegitimerade lärare genomför sin betygsättning ihop med en 
legitimerad kollega och diskuterar löpande under året både lektionsplanering och 
bedömning. 
 

Utvärdering och analys  
Nöjdhet med undervisning har sjunkit och vi behöver fundera på varför. En anledning kan 
vara att vi har lagt ett större fokus på övningar och repetition för att förbereda eleverna i 
större utsträckning på de examinerande delarna. Vi kan däremot också se att genom att vi 
har lagt ett större fokus på övningar och repetition så har eleverna fått en ökad förståelse för 
ämnesområdet och har på så sätt nått högre i betygsstegen. Att ha hemsidor som format för 
skrivuppgifter har ökat engagemanget och intresset för eleverna att producera text, något 
som vi haft stora problem med tidigare. Det har visat sig vara enklare för många att 
diskutera ämnet med hjälp av en plattform som är lättare att presentera det dom skriver 
om. Många av eleverna har intressen av att arbeta med digitala verktyg och att göra 
hemsidor så genom att utnyttja deras intressen har vi hittat en väg framåt som vi kan 
utveckla vidare. Dessa små trix har samtliga tillkommit genom att vi funderat över 
undervisningen, delat erfarenheter och diskuterat med varandra. 
 
Vi kan också konstatera att det gick bra att skapa en kultur på skolan där mobiler ej ska 
användas under lektionstid om detta system implementeras redan i ettan. Däremot har det 



 
 
 

varit desto svårare att få tvåor och treor att komma in i den här kulturen vilket resulterade i 
att insamlandet av mobiler blev ett störningsmoment i början av lektionen samt att det blev 
tidskrävande för den undervisande läraren. Ettorna däremot respekterar mobilförbudet och 
lämnar självmant in sina mobiler och fokuserar sedan på skolarbetet. Nästa läsår blir det 
alltså viktigt att vi i personalen ser till att de nya ettorna introduceras direkt från starten av 
terminen. Att ha bordsplacering och basgrupper fungerar också bäst i uppstarten av läsåret 
för att skapa trygghet för eleverna men ju längre in på läsåret man kommer desto mer växer 
ett missnöje fram som kan gå ut över studieron. 
 
Samtidigt som vi kan se vissa positiva resultat av vår undervisningsutveckling och våra 
insatser för trygghet och studiero så avviker både examensgraden och genomsnittlig 
betygspoäng hos våra avgångselever från den positiva trenden. Möjligen finns det en 
fördröjd pandemieffekt och kanske når vi inte åk 3 i de insatser där vi fokuserat mer på 
kulturen i åk 1. Men vi ser samtidigt som att vi har fler elever som presterar högre 
betygssteg så har vi också många elever på det estetiska programmet som får betyget F även 
i åk 1. Vi ställer oss frågan hur elever som i så hög grad (över 90%) trivs på skolan samtidigt 
inte levererar studiemässigt. elever som trivs på sin skola bör prestera bättre.  Faktorer som 
lett till en examensgrad på 86% kan dels spåras till individuella faktorer och dels till allmänna 
faktorer. Individuella faktorer kan vara psykisk ohälsa, bristande intresse för vissa kurser och 
studiesvårigheter. Allmänna faktorer kan dels vara nämnd pandemi men också bristande 
stöd från hemmet och hög frånvaro. För att möta detta har vi arbetat med anpassningar på 
gruppnivå men utfallet har inte varit önskvärt. Hög frånvaro, skoltrötthet eller generell 
trötthet (sömnbrist) gör det svårt att nå fram till eleven. En del av anpassningarna har gett 
gott resultat genom bland annat muntliga redovisningar och processredovisning, flexibla 
deadlines och lärares flexibilitet och tillgänglighet. Elever har i hög utsträckning erbjudits 
extra stöd i form av både lovskola och läxhjälp men med mycket lågt intresse. Efter årsskiftet 
kallade vi till ett extra föräldramöte i åk 1 med syfte att lära känna de föräldrar som vi på 
grund av pandemin inte kunde bjuda in under skolårets början. Vår förhoppning var att få 
med oss föräldrarna mer i arbetet med högre närvaro och att stötta våra gemensamma 
ungdomar. Tyvärr blev utfallet inte som önskat utan föräldrarnas slutsatser blev att skolan 
behövde anpassa bättre, erbjuda läxhjälpen tidigare på dagen, servera frukost och andra 
mer eller mindre omöjliga insatser.  
 
Det finns skillnader mellan könen som är svåra att förklara då dessa växlar från år till år. Det 
här året sjönk examensgraden hos flickorna märkbart på det estetiska programmet men 
ökade hos pojkarna på det tekniska programmet. Den enkla förklaringen är det stora utslag 
som en liten grupp elever ger när man växlar från att beskriva i antal till relativ frekvens. I 
takt med att skolan har vuxit har också andelen flickor ökat vilket påverkar jämförbarheten i 
statistiken. Fortsatt finns en mycket liten andel flickor på det tekniska programmet medan 
det på det estetiska programmet numera är mer jämt fördelat i antal från respektive kön. 
Skolan har även ett flertal elever som vill vara ickebinära eller vars biologiska kön inte 
stämmer med egen könsidentitet. Statistiken tar endast hänsyn till biologiskt kön medan vi i 
klassrummet arbetar utifrån könsidentitet. 
 



 
 
 

 
Slutsatser och arbete framåt  

Slutsatsen blir alltså att vi behöver fortsätta utveckla undervisningen och hitta nya 
framgångsfaktorer för att eleverna ska nå målen i högre grad. Vi kommer fortsätta arbeta 
med lektionsdesign och ytterligare utveckla det och lägga till ett arbete med 
språkutvecklande arbetssätt. ett stort fokus kommer att riktas till de elever som går på det 
estetiska programmet med inriktning Estetik och media med profil E-sport. Här har vi de 
elever som har störst behov av ledning och stimulans samt extra anpassningar. Dessa elevers 
avgångsbetyg har avsevärt lägre GBP än sina jämnåriga på våra andra profiler. Det var första 
gången vi hade avgångsstudenter på nämnd profil och det är uppenbart att den undervisning 
som fungerar väl på profilerna spelgrafik och grafisk design inte gör det med dessa elever.  
 
Vi har identifierat ett antal faktorer som vi vill arbeta med under kommande år, en del av 
dessa kommer att ske inom ramen för Närvarolyftet som är ett av skolans 
utvecklingsområden kommande läsår. Den efter pandemin höga frånvaron både totalt sett 
och det höga antalet individer med mycket hög frånvaro gör att vi behöver arbete med 
faktorer som håller dem kvar i skolan.  
 
Vi kommer även arbeta med studiemotiverande insatser som att både undvika för mycket 
repetition och att börja på en nivå där alla får lyckas. Att ge eleverna verktyg för en god 
studieteknik genom att arbeta med läsa - planera - anteckna förbereda osv. Närvarolyftet 
och språkutvecklande arbetssätt delar målet att få fler elever att vara i skolan och prestera 
på en nivå så att det når godkänd nivå och till sist en studentexamen. Vi kommer att 
bibehålla rutiner med mobilhotell, fasta placeringar och basgrupper då vi ser de positiva 
effekterna av dessa men strukturera om det extra stödet med läxhjälp och studietid till en 
“mertid” som är bättre anpassad efter elevernas behov och ork.  
 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  
För att eleverna ska nå de akademiska målen i skolan krävs att de känner sig trygga, 
respekterade och väl bemötta av såväl andra elever som personal. Skolan har en LoV-grupp 
som leds av en lärare samt ett elevråd där rektor finns med vid behov. Likabehandlings - och 
värdegrundsgruppen (LoV) upprättades redan under uppstartsveckan och har kontinuerligt 
försökt värva fler medlemmar under året. Mötena har varit få och inte gett mycket resultat.  
 
Givna tider för möten har inte varit tydliga och vilka som är med i gruppen har varit lite 
flytande. Under höstterminen arrangerade gruppen en filmkväll till Halloween som var 
uppskattad bland eleverna. LoV-gruppen har även analyserat resultatet från elevenkäten för 
att komma fram till diverse utvecklingsområden för att öka trivseln på skolan. Idéer har lyfts 
fram men ej förverkligats ännu. Elevrådet bildades även det under höstterminens start och 
efter att vuxen (rektor) deltagit vid de första mötena och successivt lämnat över till eleverna 
så avtog mötena. Organisationen för fortsatt vuxenstöd fanns inte och eleverna löste det 
inte på egen hand. Detta har resulterat i att elevernas röster ej har hörts på den nivå som 



 
 
 

eftersträvas av skolan trots att det i hög utsträckning har hållits klassråd enligt ett rullande 
schema under mentorstiden. 
 
  Utvärdering och analys 
Varje år är ambitionerna med både LoV-grupp och elevråd höga. Vi lägger tid på att 
informera eleverna i samtliga årskurser, vi pratar om det på mentorstiden och ansvarig 
lärare “kampanjar” för att värva medlemmar. Trots detta svarar fortfarande en hel del elever 
i LoV-enkäten under hösten att dem inte vare sig fått information eller kunnat vara med och 
påverka. Frågan är var det går snett? Det är sannolikt inget fel på innehållet i informationen 
men kanske när och var den presenteras, och av vem. De elever som tidigt engagerar sig i 
demokratiska- och likabehandlingsfrågor och gärna äldre elever bör ges mer utrymme att 
synas och försöka få fler elever engagerade. Likaså behöver själva mötesorganisationen 
förbättras. LoV-gruppen behöver även sätta upp mer tydliga mål redan i början av läsåret för 
att ha en plan för vad som ska göras under läsåret. Man kan arbeta mer med olika event för 
att skapa en roligare skolmiljö som elever trivs i och känner sig trygga i. Halloweeneventet 
blev väldigt lyckat och uppskattat av eleverna och liknande event skulle kunna främja en mer 
trygg miljö för eleverna. Elevrådet bör få utbildning och eleverna behöver få hjälp att starta 
en elevkår, kanske tillsammans med grannskolan Drottning Blanka för att främja en mer 
förstående miljö mellan de båda skolorna. 
 
Vi har få kränkningsincidenter på skolan, i huvudsak är det konflikter mellan två individer där 
ord står mot ord som ligger till grund för de kränkningsanmälningar som görs. Däremot har 
konflikterna mellan de två elevgrupperna på LBS och Drottning Blankas gymnasieskola ökat 
under året. LBS-eleverna har blivit fler och det sker fler möten och därmed konfrontationer 
med eleverna från den andra skolan då vi delar alla sociala ytor.  

 
Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Eleverna behöver få en specifik schemalagd tid att arrangera sina möten på så att det aldrig 
finns hinder att delta eller att engagera sig. Under de första veckorna bör de äldre elever 
som fortsatt är engagerade få möjlighet och utrymme att prata med både jämnåriga och 
yngre kamrater om demokrati- och likbehandlingsarbete. Elevrådet bör utbildas i både 
mötesform och demokratiarbete. 
 
Både elevrådet och LoV-gruppen behöver alltså struktureras mer till nästa läsår för att både 
främja demokratin på skolan samt för att bygga en positiv skolanda som får elever till att 
vilja stanna på skolan t.o.m. efter skoltid.  
 
LBS och DBGY behöver tillsammans arbete med gemensamma värdegrundsfrågor för att få 
en ökad förståelse för de skillnader som finns mellan elevgrupperna. Tankar finns på 
gemensamma temadagar och studiedagar under kommande läsår. 
 

 



 
 
 

Elevhälsoarbetet 

 
Rektors organisering 

EHT består i huvudsak av rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator. SYV deltar var 
fjärde vecka. EHT träffas en gång i veckan själva samt deltar vid ett möte ihop med 
pedagogisk personal. Professionerna inom EHT är tillgängliga 2–4 dagar i veckan. 
Utgångspunkten för elevhälsans arbete är den kartläggning i form av EWS som lärarna 
genomför vid fem tillfällen under året. Varje EWS följs av ett elevhälsomöte där 
anpassningar och behov av särskilt stöd följs upp. I de fall där en pedagogisk utredning 
behövs går ärendet vidare till EHT där specialpedagog ansvarar för arbetet tillsammans med 
mentor. Rektor tar beslut om åtgärdsprogram. Anpassningar skrivs in i EWS och är 
tillgängliga för all personal samt utvärderas vid varje elevhälsomöte. 
 
På skolan arbetar man utöver betygsprognos med elevavstämning i form av så kallade EWS 
(early warning system). EWS är ett komplement till betygsprognosen och genomförs i 
september, november, januari och april. Tillsammans ger betygsprognos och EWS skolan 6 
mätpunkter tydligt kopplade till var eleverna befinner sig kunskapsmässigt i förhållande till 
kunskapskrav. Det är varje undervisande lärares ansvar att genomföra EWS och 
betygsprognos och den görs vid fyra av de sex tillfällen med hjälp av färgmarkeringar på 
elevnivå där grönt innebär att eleven sannolikt når minst betyget E, gult innebär att eleven 
med hjälp av anpassningar fortfarande har möjlighet att nå betyget E men det finns ett ökat 
behov av stöd (detta stöd ska då preciseras, och röd färg innebär att eleven trots 
anpassningar inte ser ut att klara minst betyget E och ytterligare utredning av eleven behövs. 
Vid två tillfällen (betygsprognos) utökas den gröna färgen till att innehålla faktiskt 
betygssteg, dvs E-A. Syftet är att utöver att kartlägga vilka elever som riskerar F i en kurs 
också få ett underlag till analys av hur högt eleverna når och vad det kan bero på samt vilka 
möjliga insatser som kan göras för att hjälpa eleverna att nå ännu högre. Vid samtliga 
kartläggningstillfällen organiserar rektor för att detta kan ske vid ett gemensamt tillfälle för 
alla lärare då det visat sig vara en framgångsfaktor när det gäller att få ett komplett 
underlag. 

 
Underlaget från EWS och betygsprognos diskuteras vid elevhälsomöte veckan efter att 
kartläggningen är genomförd. Vid mötet deltar både lärare, elevassistenter och 
elevhälsopersonal. Fokus vid mötet är gruppnivå och framgångsfaktorer. tanken är att dela 
med sig av det man ser fungerar bra i en kurs för att kunna implementeras i en annan där 
det går mindre bra. Utöver detta diskuteras de elever som har två eller flera röda 
markeringar. För dessa elever görs en handlingsplan där antingen mentor, elevassistent eller 
i vissa fall elevhälsoteamet blir ansvarig för uppföljning av eleven. 

 
Utöver EWS och betygsprognos arbetar skolan mycket aktivt med närvarouppföljning. 
Skolsköterskan ansvarar för att varannan vecka göra rapporter på elevnivå som visar elever 
med hög sammantagen frånvaro, hög spridd frånvaro samt elever med frånvaromönster 
(t.ex. frånvaro från en specifik kurs eller en specifik dag). Mentor ansvarar för att inom en 
vecka samtala med elev och eventuellt vårdnadshavare om anledning till frånvaron och 



 
 
 

återkoppla i ett gemensamt dokument. Det gemensamma dokumentet går rektor igenom 
med samtlig personal under veckovisa personalmöten.  
 
När en elev har hög frånvaro eller sviktande resultat sätts en utredning igång. Den första 
instansen är alltid mentor som bokar samtal med elev och vårdnadshavare. Mentor 
återkopplar till elevhälsan som tar beslut om fortsatt utredning i de fall där det behövs. 
Skolsköterskan ansvarar tillsammans med rektor för frånvaroutredning och specialpedagog 
tillsammans med mentor för pedagogisk kartläggning. När kartläggning är klar tar rektor 
beslut om att upprätta ett åtgärdsprogram där det framkommit behov av särskilt stöd. I de 
fall där vi ser att behovet är extra anpassningar i klassrummet så handleder specialpedagog 
lärarna i hur de kan arbeta med elever både på individ- och gruppnivå. 
 
Skolsköterskan ansvarar för uppföljning av frånvaro där hon varannan vecka sammanställer 
elevernas frånvaro över en fyraveckorsperiod samt kommenterar eventuella mönster i 
frånvaron. Mentorerna har efter varje tillfälle en vecka på sig att prata med berörda elever 
och återkoppla skriftligt till skolsköterska och rektor. Vid skolmöten följs 
frånvarosammanställningen och återkopplingen upp och samtliga lärare kan ge input. 
Arbetet har gett stor effekt på närvaron då vi tydligt ser att antalet elever med problematisk 
frånvaro minskar efter samtal med mentor. I de fall där problematisk frånvaro fortsätter 
inleds en frånvaroutredning med specifika insatser som följd vilka ibland mynnar ut i möten 
med elevhälsa och vårdnadshavare för att hitta lösningar för att få eleven tillbaka i skolan. 
Vid problematiska tillfällen samarbetar skolan med kommunens aktivitetsstöd. 
  
SYV deltar alltid på skolmöten med pedagogisk personal för att få en bredare bild av skolans 
verksamhet och hitta möjligheter att bidra med sin specialkompetens på gruppnivå. 
Specialpedagog och SYV har ett nära samarbete kring elever på individnivå och utbyter 
erfarenheter och diskuterar hur man bäst kan arbeta vidare med elever i behov av stöd. I 
vissa fall har SYV varit en framgångsfaktor vid motiverande samtal när ingen annan personal 
har nått fram. För att gör SYV mer tillgänglig och synlig för eleverna har vi under året 
organiserat för “SYV-drop-in” 1,5h/vecka under lunchtid då SYV sitter centralt placerad i 
skolan för att underlätta för eleverna att komma förbi på ett samtal 
 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  
Det närvarofrämjande arbetat har fungerat något sämre under läsåret och möjligen är det 
en pandemieffekt som vi ser spåren av. Fler elever har högre och längre sammanhängande 
frånvaro. Inför nästa läsår (22/23) har vi kartlagt de elever som under innevarande läsår haft 
en hög frånvaro för att redan tidigt fånga in dem om deras frånvaro kvarstår.  
Under året har vi haft insatser kring värdegrundsfrågor som t.ex. HBTQI och sex- och 
samlevnad genomförts och fungerat väl. Elevgruppen förutsätter att personalen är väl 
insatta i HBTQi-frågor samt frågor kring både könsdysfori och bemötande av ickebinära 
personer. Diskussionen om könsneutralitet och användandet av olika pronomen är alltid 
aktuell i både personal- och elevgruppen. 
 



 
 
 

Ett arbete om kommande läroplansskrivning om “sexualitet, samtycke och relationer” ska i 
undervisande syfte bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras 
förmåga att göra medvetna och självständiga val. Detta kommer vi i huvudsak arbete med 
under mentorstiden kommande läsår både för att fördjupa kunskapen kring HBTQi och ovan 
beskrivna områden men också beröra för oss delvis nya områden som porr och 
hedersförtryck. Just pornografi är extra relevant i flera av våra utbildningar både när det 
gäller fotografisk, digital och animerad bildproduktion. 
 

Slutsatser 
Eleverna visar både i enkäter och i samtal att de är en hög grad av trygghet på skolan. Flera 
elever har under året vågat ta steg i sin personliga identitetsutveckling och det finns en 
tillåtande atmosfär på skolan. Olikhet är en av skolans absoluta styrkor. Det 
närvarofrämjande arbetet ihop med den höga graden av tryggheten bidrar till att eleverna 
kan fokusera på skolarbetet och nå sina mål. Nästa steg blir att förstärka och fördjupa 
elevhälsoarbetet och hitta nya sätt att tänka kring både det främjande och förebyggande 
arbetet såväl som undervisningen. För att lyckas med detta kommer vi kommer att delta i 
närvarolyftet med fokus på årskurs 1. Genom att koppla det främjande närvaroarbetet till 
vår undervisning vill vi vända en negativ trend och tillsammans med det redan fungerande 
trygghetsarbetet och goda relationer nå ännu längre och få fler elever till en 
gymnasieexamen. 
 
 



 
 
 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

Möjligen kom pandemieffekten ifatt oss i år och satte sina spår i skolans verksamhet på flera olika 
sätt. Elevernas resultat är lägre, frånvaron är högre och nöjdheten elevernas nöjdhet med 
undervisningen har gått ner. Samtidigt så har vi så har vi genomgående positiva resultat i trygghets- 
och likabehandlingsfrågor, tryggheten ligger stabilt på en hög nivå. Vi tar med oss en mängd 
erfarenheter från den digitala undervisningen in i kommande år och har många tankar på hur dessa 
två frågor ska kunna mötas bättre. “Hur får vi elever som trivs att prestera bättre och vara i skolan 
alltid” är kommande års stora fråga att arbeta med. Vi växte rejält i elevantal under året, med ca 
35% och det har gett oss både organisatoriska och logistiska utmaningar som vi hoppas ha landat i 
lite bättre till skolstart i augusti -22. Vi kommer ha en ny lokal som tillägg till vår befintliga med ett 
stort fokus på kreativitet och skapande, något vi ser mycket fram emot och hoppas ger eleverna en 
boost och en ökad “vi-känsla” då den lokalen är bara LBS och inte delad med DBGY vilket eleverna 
saknat.  

Ett uppskattat inslag för lärarna har under året varit att arbeta med Lektionsdesign i praktiken och 
fokuset framåt blir att ta steget vidare till att fokusera på “språkutvecklande arbetssätt”. Vi har även 
tankar på ett mindre läs- och biblioteksprojekt som vi inte riktigt har satt ramarna för ännu men 
syftar till att både öka läsandet och organisera/utöka vårt skolbibliotek. 

Närvaron är viktig och det finns en mycket tydlig koppling mellan de elever som får goda resultat och 
deras höga närvaro. De elever som utmanar oss resultatmässigt har också en genomgående lägre 
närvaro och här behöver vi tänka till och förändras. Med närvarolyftet så tänker vi att både fokus på 
och medvetenhet kring närvaro får positiva långsiktiga effekter. 

LBS Kungsbacka går in i 2022/2023 med en fortsatt ökande elevgrupp och för första gången på flera 
år även en större personalgrupp. Det kommer bli ett både utmanande och spännande läsår. 
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