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1. Ledare – rektor har ordet 

 
LBS Linköping är en mindre skola som arbetar för att kvalitetssäkra studierna för de elever 
som går där med målet att varje elev ska klara sina studier. En viktig faktor för detta är 
tydliga förväntningar på eleven och vad eleverna behöver genomföra. Detta tror vi bidrar till 
trygghet i klassrum och studier, vilket i sin tur leder till en ökad måluppfyllelse.  
 
Skolan försöker ha en stark koppling till universitetet, men för även en kontinuerlig dialog 
kring arbetslivets och samhällets förväntningar. Våra program och profiler fokuserar på ett 
högskoleförberedande arbete men det ingår även ett hantverk som eleverna lär sig arbeta 
med samt utforma och börja arbeta med sig själv och att vara sitt egna varumärke inom sin 
valda profil.  
 
Andan på den lilla skolan genomsyras av ett kontinuerligt arbete med ett arbete mot att få 
eleverna att stå på egna ben och bli egna individer när de avslutar sina studier hos oss på 
LBS. Vårt mål är att försöka förbereda dem för vidare studier av olika slag. 
 
Dejan Durmis  
Rektor LBS Linköping 
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2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 
Huvudman för LBS Linköping är Ljud & Bildskolan AB. LBS har bedrivit utbildning sedan 1993 och 
gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti 2007 är LBS en del av AcadeMedia.  
 
LBS Linköping 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 
● Några LBS-skolor tar även emot elever på Introduktionsprogrammet. 

 
På LBS Mediegymnasiet bedrivs även utbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktningarna beteendevetenskap och medier samt information och kommunikation.  
 
LBS hade läsåret 2021/2022 20 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Örebro i norr. 
Under läsåret 2021/2022 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 ett sambands- och 
sammanhangsperspektiv 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.  
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Om LBS Linköping  
 

Elever 

● Antal elever fördelat per program och årskurs 
 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet  ESEST  16 1 1 

Estetiska programmet ESBIL 32 23 20 

Teknikprogrammet TEDES 21 14 13 

Teknikprogrammet TEINF 16 6 11 

 
● Socioekonomisk bakgrund  

 

Läsår Andel (%) 
flickor 

Andel (%) 
pojkar 

Andel (%) elever 
med eftergymnasialt 
utbildade föräldrar 

Andel (%) utländsk 
bakgrund 

2020/2021 45 55 64 14 

2021/2022 32* 68* 70* 17* 

               * Statistik från den oktober 2021, hämtat från Skolverket 2022-06-23 
 

Personal 

Skolan har 20 medarbetare varav 11 lärare, en (1) administratör, en (1) IT-ansvarig, en (1) 
biträdande rektor/halvtidsmentor, elevhälsa bestående av skolkurator, specialpedagog och 
skolsköterska, samt 3 elevassistenter. Två av lärarna har lärarexamen. Övriga är under 
avslutande utbildning eller har förvärvat sig spetskunskaper från tidigare arbetsliv.  
 
Elevhälsan utgörs av kurator på 50%, skolsköterska på 50% och specialpedagog på 40% samt 
rektor och biträdande rektor. Central skolpsykolog och skolläkare finns att tillgå ca 26h/läsår. 
Skolkurator, specialpedagog och skolsköterska har examen inom sina professioner. Rektor har 
även gått den statliga rektorsutbildningen.  

 
Lokaler 

Skolan ligger centralt i Linköpings stadskärna, nära resecentrum där tåg och bussar till hela länet 
har sin knutpunkt, samt nära Trädgårdstorget som stadsbussarna utgår från. I samma hus finns 
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mediehuset Corren, som driver nyhetsrapportering. Idag bedriver skolan verksamhet på två 
plan. I samma trappuppgång som LBS finns även en annan gymnasieskola inom AcadeMedia.  
 
Lokalerna på plan ett är indelade i två avdelningar med en liten passage som delas av med 
mediehuset Corren mellan sig. I del ett där entrén är finns ett uppehållsrum med arbetsplatser 
och soffor samt en kaffe- och en vattenmaskin. Denna del rymmer även fem toaletter, tre 
grupprum, ett VR-rum/vilorum, rektors arbetsrum, biträdande rektors arbetsrum, ett lärarrum, 
ett kopiatorrum/förråd samt tre lektionssalar. En av salarna har specialbyggda hållare för 
datorskärmar och används främst av de elever som går på Teknikprogrammet. Alla rum är ljusa 
då de till stor del består av glasväggar och har stora fönster. 
 
I del två finns lunchrum för personal, administratörens och IT-teknikers arbetsrum, ett mindre 
klassrum, två toaletter, ett förråd, ett större klassrum samt kemi-/fysiksal. I denna del finns inte 
några fönster mot utsidan, men ena sidan består av enbart glas som vetter mot mediehusets 
lokaler.  
 
På våning två finns ett personalrum, fyra större lektionssalar, ett grupprum, ett 
kopieringsrum/förråd samt ett stort uppehållsrum med en köksdel innehållande diskmaskin, 
kylskåp och micro. En av salarna på plan två är inredd med E-sportsdatorer, här håller 
uteslutande elever som läser träningslära med inriktning E-sport till. 

 
 

Organisation och arbetsformer 

Rektor arbetar för att lärarna ska ha tid för planering, genomförande och utvärderingar i sin 
egen vardag. Lärarna får gott om tid för att planera upp sina kurser, hitta samarbeten med 
kollegor samt fokusera på sin utvärdering av sig själv genom att göra ett lärandemål som de 
arbetar aktivt med under året. Utgångspunkten är att väl förberedda pedagoger kan utforma 
och ha tid för sitt arbete för att eleverna i sitt led ska öka måluppfyllelsen och kunskaperna. Då 
våra profiler är viktiga för våra elever är vår vision att utöver möjligheten att studera på 
högskolor och universitet, öppna dörrarna till arbetslivet sett till kunskap. Blocköverskridande 
arbete inom profilerna är av största vikt då produkten är i fokus.  
 
Inför varje läsår får vi överlämningar från avlämnande skola vilket vi tar till oss och 
specialpedagogen sammanställer dessa där varje elev berörs inför start. Utifrån detta anpassar 
lärarna sina kurser dock med en viss tid till kartläggning av kunskaper i början. Samverkan kring 
detta sker på de pedagogiska mötena vid behov samt utvärdering var sjätte vecka under 
klasskonferens. Varje enskild pedagog använder sin professionalitet till att utföra och utvärdera 
inom ramen för sin undervisning och lyfter då detta inför klasskonferensen där det samverkas 
med övriga undervisande lärare samt elevhälsoteamet görs och hur och var man kan ge extra 
anpassning. 
 
Skolsköterska och kurator arbetar tisdagar, onsdagar och torsdagar medan specialpedagogen 
detta läsår har arbetat helt på distans.  Varje torsdag har vi EHT möte där vi går genom samtliga 
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elever som är i behov av någon form av stöd, planerar för insatser, anmälningar tas upp samt 
allmänt mående. Elevhälsoteamet har även fokuserat på främjande arbetet genom workshops 
där tid har avsatts för både planering och genomförande. Under året har workshops och 
föreläsningar genomförts där elevhälsan deltagit. 
 
Inom LBS har alla skolor ett separat dokument där skolans organisation, skolans arbete mot 
kränkande behandling och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor beskrivs. 
Den skrivs i januari varje läsår och där analyseras och utvärderas årets insatser utifrån resultatet 
i den Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomförs i oktober varje läsår. I 
planen dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som planeras 
kommande år.  
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3. Vårt kvalitetsarbete 
Inom LBS vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 
kvalitetsledningsmodell och är inriktad mot de nationella målen. Detta innebär att vi inom LBS 
har en gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i 
verksamheten ska 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.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Kvalitetsarbete inom LBS handlar om ett arbete för att ge eleverna goda förutsättningar 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 arbetar på LBS hela tiden 
arbetar för att göra 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 ger dem goda förutsättningar i vidare studier och i arbetslivet. 
 
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De genomförs en del gemensamma 
enkäter inom LBS. Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) syftar till att ge underlag 
till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering. Det genomförs också 
två undervisningsutvärderingar (november och maj) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur 
de upplever undervisningen utifrån läroplanen. Till sist en koncerngemensam elevenkät (januari) 
som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av utbildningen. I november och i april genomförs 
dessutom betygsprognoser i syfte att proaktivt fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen.  
 
En gång per månad genomför skolchef en månadsuppföljning med varje enskild rektor. Under 
månadsuppföljningen följer skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet på 
skolorna. 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbete och resultat 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 
huvudmanna- och på enhetsnivå. Resultat diskuteras och analyseras kontinuerligt på rektorsmöten 
under läsåret. Huvudman tillhandahåller även ett metodstöd för analysarbetet. 
 
I juni varje år sammanställs alla betyg samt resultaten från de nationella proven för att skapa ett 
underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen uppnås 
under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på 
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  
 
I början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 
kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram mot ökad måluppfyllelse kommande 
läsår. 

 

Lokalt systematiskt kvalitetsarbete 

I slutet vårterminen avslutas och påbörjas nästkommande läsårs kvalitetsarbete genom analys, 
utvärdering och genom att vi börjar med att ta fram fokusområden för verksamheten. Samtliga 



 
 

 

9 
 

pedagoger och kringpersonal medverkar i arbetet för att analysera och diskutera för att kunna lyfta 
fram de utvecklingsmöjligheter som finns på skolan. Efter att insatserna har fått vila över sommaren 
återupptas detta arbetet i augusti när höstterminen startat. Dessa följs upp regelbundet, beroende 
på vad det är för fokusområde och insats. Långsiktiga insatser och fokusområden följs upp mindre 
sällan är kortsiktiga insatser. Vi försöker använda oss av s.m.a.r.t.a mål för att kunna mäta effekten. 
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4. Läsåret 2021/2022 

Fokusområden/utvecklingsområden 

 
Under läsåret 2021/2022 har LBS Linköping valt att arbeta utifrån tre fokusområden,  
studieteknik med framförallt årskurs 1, tvålärarskap i matematik samt ett nytt mentorsdokument.  
 
Fokusområde 1 som rörde studieteknik inriktade sig främst till årskurs 1 och mentor arbetade 
främst med eleverna utifrån SVT:s serie “Orka Plugga”. Eleverna fick lära sig olika strategier för 
läsning, hur man lägger upp en text, strategier för repetition, mindmapping etc. Dessa kunskaper 
har sedan tillämpats och återkopplats till i ordinarie undervisning i framförallt svenska och 
matematik.  
 
Fokusområde 2 som handlade om tvålärarskap riktades in mot matematiken där två lärare arbetade 
tillsammans i matematikkurserna. Detta innebar en förkortad tid för eleverna att få hjälp och 
återkoppling i klassrummet. Det innebar också en ökad rättssäkerhet för eleverna när det kommer 
till bedömning att två lärare bedömer samma material. Gällande matematikbetygen har vi dock inte 
sett någon vidare ökad måluppfyllelse.  
 
Fokusområde 3 rörde vårt så kallade mentorsdokument. I detta dokument som skapats i Google 
Drive kan mentor se hur alla eleverna ligger till i respektive kurs. Här kan även EHT gå in och läsa 
och skriva in info vid behov. Det har underlättat för mentor att se om en elev ligger efter i någon 
kurs eller behöver något extra stöd. 
 
Vårt mål med dessa satsningar var delvis att komma så nära en rikssnittet gällande meritvärde men 
även höja andelen elever som tar examen. Läsåret 21/22 hamnade vi på ett meritvärde på 14,6 och 
en andel på 91% gällande examensgraden. Året före låg meritvärdet på 13,7 och alltså har de 
genomsnittliga betygen höjts under läsåret 21/22. Ett annat mål var att lära eleverna att bli mer 
självgående och att utveckla bättre strategier för lärande, både i matematik och i övriga ämnen.   
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5. Resultatredovisning  

Kunskaper 

● Andel med examen  
 

 
 

 
 
Totala andelen examen var 91% fördelat på 87% för det estetiska programmet och 96% på det 
tekniska programmet. Det är samma totala examensgrad som 2021, men det läsåret var 
examensgraden 93% på det estetiska programmet och 90% på teknikprogrammet. Av årets 91% 
examen lyckades flickorna till 87% medan pojkarna nådde 94% examensgrad, dvs. en minskning av 
antalet med flickor med examen, men ökning av antalet pojkar sedan läsåret 2021. 
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● GBP avgångsbetyg 
 

 
 

 
 

Vårt mål var att ligga på rikssnittet men totalen landade på 14,2 där det återigen är fler flickor än 
pojkar som når högre meritvärde. Det är en ökning med 0.5 procentenheter från föregående år. 
Flickorna sänkte sitt snitt från 16,2 till 15,1 medan pojkarna höjde sitt snitt från 12,7 till 13,6. 
2021/2022 hände något med resultaten då vi ökade vårt avgångsbetyg från 13,7 till 14,6. Vi ser ett 
resultat som har varit önskvärt sedan tidigare läsår då andelen pojkar inte lyckas lika bra i skolan 
som flickorna. Detta medförde att vi läsåret 2020/2021 läste forskningsresultat baserat på boken 
Pojkars resultat i skolan. Det verkar ha givit resultat då pojkarna först nu går från 13,0 till 14,2 i snitt.  
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● Betygsfördelning samtliga elever 
 

  
 

 
  

Fler elever har godkänt jämfört med föregående år sett till totalen. Betygsfördelningen mellan 
pojkar och flickor läsåret 2022 ligger däremot högre andel E hos pojkar medan flickorna har högre 
andel A. Det är även fler andel E hos pojkarna jämfört med föregående år, dock färre F men fler A.  
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Andelen F har ökat i matematikkurserna 1b, 1c, 3c och 4. Andel F har gått ner i matematik 2b och i 
matematik 3b och 5 har ingen elev fått F. Det är däremot få elever som läser de högre kurserna i 
matematik vilket ger högt utslag på statistiken. Det är också synligt att andelen C-A har minskat i 
matematik 1b, 2b och 3c och resterande matematikkurser har istället C-A ökat. Det finns tendenser 
till att flickor i något högre utsträckning än pojkar når de högre betygsstegen.  
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I engelska ser vi att andelen F ökat i samtliga kurser, där ökningen är högst i engelska 6. Även de 
högre betygsstegen C-A har minskat drastiskt i engelskakurserna generellt. Gällande andel F är det 
relativt jämt mellan könen förutom i engelska 7 där flickor i högre utsträckning än pojkar får F i 
kursbetyg. Men det är pojkar som i mindre utsträckning lyckas nå betygsstegen C-A i engelska 5 och 
7. 
 

 
 

 
 
I svenska är det mer stabila resultat VT22 mot föregående läsår. Andel F hr minskat i svenska 2 och 
3, vilket gäller för såväl pojkar som flickor. I svenska 1 ligger resultaten relativt stabilt även om en 
lite tendens till minskad andel C-A finns, där minskningen beror på pojkarnas resultat. Flickorna har 
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minskad andel F i svenska 2 men vi ser en stor minskning andel C-A mot föregående läsår. För 
pojkarna är det liknande, även om minskningen C-A inte är lika kraftig. Som i övriga ämnen är det 
flickor som generellt når de högre betygsstegen.  
 

 
 

 
 
I gymnasiearbetet ser vi en minskning av ande F totalt sett samt för båda programmen. Pojkar och 
flickor minskar lika mycket på det estetiska programmet och samtliga elever når godkänt på 
teknikprogrammet.   
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● Resultat nationella prov 
 

Skolan har återigen kunnat genomföra nationella prov under vårterminen2022. Nationella prov har 
genomförts i svenska 3, matematik 1b, matematik samt engelska 6. Senaste gången nationella prov 
genomfördes var vårterminen 2019. 
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Gällande betygsfördelningen ser vi att andelen F har ökat kraftigt från senaste gången man 
genomförde nationella prov i samtliga genomförda matematikkurser. I matematik 1b ökar andel F 
från 22% föregående år till 61% läsåret 2122. I matematik 3c är motsvarande siffror 33% föregående 
läsår till 53% i år. Vi ser också att andelen C-A minskar. Andelen F ökar både för pojkar och flickor 
mot föregående läsår där pojkarna utgör en stor del av anledningen till ökningen. Att 75% av 
pojkarna får F som provresultat i matematik 1b är något vi måste se över framåt.  
 
Gällande överensstämmelsen mellan nationella provresultat och kursbetygen i matematik ser vi en 
ökning av att eleverna får ett högre kursbetyg än vad de presterar på de nationella proven i 
matematik 1b, från 16% högre kursbetyg VT19 till 39% VT22. I matematik 3c är motsvarande siffror 
43% VT19 till 27% VT22, vilket är en minskning. Flickor får i högre utsträckning än pojkar ett högre 
kursbetyg än nationella provresultat än pojkar.  
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Ovan ser vi fördelningen i provresultaten i engelska. Jämfört med senaste gången ett nationellt prov 
genomfördes inom engelska 6 är det fler F VT22 och även färre andel C-A. Betygsfördelningen 
mellan pojkar och flickor skiljer sig något främst då färre pojkar fick F och 8% av flickorna fick F. 
Även de högre betygsstegen har minskat för båda könen, även om just provbetyget A har ökat för 
flickorna, där 0% fick A VT19 mot 8% VT22. 
 
Gällande överensstämmelsen mellan nationella provresultat och kursbetygen i engelska 6 ser vi en 
ökning av att eleverna får ett lägre kursbetyg än vad de presterar på de nationella proven, från 6% 
lägre kursbetyg VT19 till 37% VT22. Det är 46% av pojkarna och 15% av flickorna som får ett lägre 
kursbetyg än provresultat. Flickor får i högre utsträckning än pojkar ett högre kursbetyg än 
nationella provresultat än pojkar, 38% mot 14%.  
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Ovan ser vi betygsfördelningen i svenska 3, men även fördelningen mellan pojkar och flickor. 
Jämfört med året 2019 har inga elever F våren 2022. Andelen A har även ökat från 3% till 18%. 
Jämför vi pojkars resultat så ser vi att andelen E är betydligt större hos pojkarna än flickorna, 41% 
jämfört med 13%. Pojkarna har även färre A, 10% jämfört med flickornas 31%. Andel C-A har ökat 
för såväl flickor som pojkar.  
 
Gällande överensstämmelsen mellan nationella provresultat och kursbetygen i svenska 3 så ligger 
det väldigt stabilt mellan VT19 och VT22, där en dryg tredjedel av eleverna får ett högre kursbetyg 
än provresultat. Det är 41% av pojkarna och 25% av flickorna som får ett högre kursbetyg än 
provresultat. VT19 var det tvärtom flickorna som i högre utsträckning fick ett högre kursbetyg än 
provbetyg.  
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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  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Höstterminen 2021 svarade 93% av eleverna i likabehandlings- och värdegrundsenkäten (LoV-
enkäten) att de känner sig trygga i skolan, detta är en minskning från höstterminen 2020 då denna 
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siffra var 97%. I vårens AcadeMediagemensamma elevenkät svarar 93% jakande på samma fråga. 
Flickor känner sig något mer trygga än pojkar, men med liten marginal. Elever lyfter i uppföljningen 
av enkäten att förklaring till detta kan vara fler elever i lokalerna med tanke på att vi ökat antalet 
elever på skolan och att Drottning Blanka hyr lokaler av oss. 
 
Eleverna upplever till 93% även att de behandlar varandra på ett bra sätt. Här ser vi också en 
minskning från 97% föregående år. Och även här svarar eleverna liknande på den enkät som 
genomförs på höst- respektive vårtermin.  
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6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 
Varje läsår påbörjas med ett schemaarbete för rektor och biträdande rektor, som ser till att 
elevernas garanterade undervisningstid hålls. Detta möjliggörs genom att från början planera in i 
Skola24 när exempelvis nationella prov infaller samt andra aktiviteter som inte räknas som 
undervisningstid. Utöver lektioner är lärarnas möten utlagda, mentorstid för elever och lärare samt 
övriga lektionstimmar som exempelvis resurstid.  
 
På LBS i Linköping förekommer tre olika typer av personalmöten med ett rullande schema. Första 
veckan arbetar vi utifrån våra utvalda fokusområde och detta möte är i huvudsak styrt av rektor 
som lägger upp den pedagogiska planeringen. Under dessa möten sitter lärarna i mindre grupper 
och arbetar utifrån skolans fokusområden. Dessa tillfällen kan handla om alltifrån att arbeta utifrån 
skolforskning till att sitta och ha gemensamma bedömningsdiskussioner som en del av kollegialt 
lärande. Detta för att lärarna ska kunna ta tillvara varandras kompetenser och på ett mer 
strukturerat sätt utbyta idéer mellan praktiska och teoretiska ämnen. I lärgruppen arbetar man 
tematiskt (utifrån fokusområden) under varje termin för att fortbilda sig inom ett specifikt område 
och sedan tillämpa detta i undervisningen.  
 
Andra veckan fokuserar vi på EWS (Early Warning System) där rektor och övrig EHT-personal träffar 
mentorer och undervisande lärare för att att diskutera enskilda elevärenden. Dessa ärenden följs 
upp vid nästa EWS. Som stöd för mötet har vi ett gemensamt mentorsdokument där lärare, 
elevhälsa och övrig personal får skriva in punkter de vill ta upp och diskutera. I dokumentet skrivs 
också in vilka åtgärder som behövs samt vem som ansvarar för uppföljningen. 
  
Tredje veckan samlas all personal för ett gemensamt möte som leds av rektor. Vid det här mötet 
deltar även administration, elevassistenter samt EHT. Mötet 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 hålls till stora delar utanför mötestiden för att kunna 
lägga tiden på punkter som gynnas av en gemensam diskussion.  
 
I anslutning till torsdagsmötet träffas rektor, biträdande rektor, skolkurator, skolsköterska och 
specialpedagog från EHT för att fånga upp elevärenden som kräver åtgärder utöver de anpassningar 
som sker i klassrummet, bland annat för att ta beslut om pedagogisk utredning eller 
åtgärdsprogram. Till dessa möten bjuds ibland mentor, ev. representant från BUP, vårdnadshavare 
eller andra in som kan bidra till att skolgången för en specifik elev kan bli bättre. 
 

 
Bedömning och betygssättning  

De nationella proven återkom under detta läsår och genomfördes i de kurser där det var 
obligatoriskt. I matematiken har vi till stor del arbetat med tvålärarskap för att stärka upp och 
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prioritera de utmaningar vi sett inom matematiken. Obehöriga lärare fick i samråd med kollega eller 
rektor sätta betyg och hjälp bedöma oklara bedömningar. Andra insatser har varit att se över var 
man kan hitta sambedömningsmöjligheter inom kurserna. Det har varit en avgörande faktor när 
man ser till elevernas kunskaper istället för kvantitativa inlämningar. Lärarna har varje måndag 
samlats för att diskutera problematik och lösningar i praktiken. Rektor har delegerat detta arbete till 
arbetslagsledare och förstelärare 

 

Utvärdering och analys 
Genom att titta på andelen examen, betyg satta i behörighetsgivande kurser och den 
genomsnittliga betygspoängen drar vi slutsatsen att vi i relativt hög grad ger våra elever goda 
möjlighet att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen inom tre år och att vår 
organisation för undervisning i hög grad understödjer lärarnas arbete för att få våra elever att nå 
målen. I de avslutande analyserna av läsåret diskuterar lärare och elevhälsa dock att även om vi har 
en relativt hög examensgrad, framför allt pojkar på teknikprogrammet.  

 
I kursen matematik 1b infördes en ny kursplan inför läsåret 2021/2022, en kursplan som innebar 
mindre repetition av tidigare matematikkunskaper och mer nytt innehåll för eleverna. Denna 
ändring var matematiklärarna delvis förberedda på men kan ha orsakat svårigheter att få eleverna 
förberedda på nationella provet. En annan analys är att eleverna är ovana vid nationella 
provsituationer nu efter flera år utan dessa i och med pandemin. Då nationella provsituationen är 
speciell i sin karaktär och ofta skapar stress kan det vara en anledning till att eleverna presterar 
sämre vid dessa tillfällen. På skolan har vi många elever med NPF-diagnoser, de har behov av 
omfattande extra anpassningar och för dem är nationella proven i sig en stor utmaning. Lärarna 
anpassar nationella proven i den omfattning som är tillåten, dock kvarstår utmaningar för dessa 
elever.  
 
Vi har arbetat under läsåret 21/22 med tvålärarskap i samtliga matematikkurser, vilket vi ser som en 
framgångsfaktor för att ta ifatt kunskaperna som eventuellt uppstod under covidåren, men även för 
en ökad måluppfyllelse och vi ser att det har givit effekt. Analyser varför det ser ut som det gör i 
engelska där 46% av pojkarna har ett lägre kursbetyg än provbetyg landar undervisande lärare i att, 
dels så prövar kursproven inte allting, men även att eleverna har under årets övriga månader 
presterat på olika nivå där deras sammanvägda bedömning ligger under provbetyget. 

 
Studiero är av största vikt för goda studieresultat. Vi ser att tre år i rad ökar vi studieron i 
klassrummen för elevernas bästa där möjligheter skapas så de kan fokusera på sina studier. 
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Vårt arbete med att försöka skapa förutsättningar för lärande hos eleverna har successivt ökat de 
tre senaste åren. Frågan om eleverna upplever att de har arbetsro har minskat med en 
procentenhet sedan föregående läsår och ligger nu på 82%. Gällande nöjdhet över undervisningen 
har det resultatet ökat sedan tre läsår tillbaka och sedan föregående termin med 10 procentenheter 
till 90%. Detta talar om att vårt arbete har lönat sig med, allt från våra fokusområden (stärka 
lärarnas kunskaper kring betyg och bedömning, höja samtliga elevers nivå, och därmed pojkarnas 
som hamnat efter men även att vi använder våra digitala verktyg på samma sätt för en ökad 
tydlighet gentemot elev och vårdnadshavare) till kollegial handledning.  

 
Övriga aspekter som är viktiga för mig som rektor på skolan är hur man behandlar varandra och hur 
professionell personalen är i att värna om gott uppförande. Som vi kan se har vi ett högt resultat, 
där elevernas upplevelse av hur de behandlar varandra samt deras upplevelse av att personal 
ingriper om någon blir illa behandlad ligger på 93%. Eleverna upplever att de är trygga i att lärarna 
stöttar de och tar deras problem på allvar. Detta skapar en trygg miljö och trygg skola för elever att 
tillgodogöra sig sina studier. Återigen skapar detta en trygghet och skapar en grund för gott lärande.  
 
Att arbeta framåt med dessa siffror grundar sig snarare i ett arbete att förvalta och behålla dem. 
Målet är såklart 100% men realistiskt kommer det på en skola alltid finnas någon elev som upplever 
vardagen annorlunda.  
 
Sett till lärarna och deras arbete i klassrummet kvarstår arbetet med att försöka lära eleverna vad 
återkoppling är och hur den faktiskt förmedlas. Många elever tror fortfarande att man ska sitta 
utanför klassrummet med läraren och få ett betyg eller indikation på betyg. Deras bild av det och 
hur lärarna faktiskt arbetar har bidragit till lägre siffror för att sedan öka. Vi gick från 66% som 
upplevde att de fick återkoppling till 80%. Detta är dock en siffra som vi måste se till att höja upp. 
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Slutsatser och arbete framåt  
I analyser och jämförelser av resultaten ovan ser vi bland annat att vi som skola måste förändra och 
förbättra vårt arbete för att höja våra elevers kunskapsnivå generellt. Samt att göra en utvidgad 
analys av diskrepansen av resultaten på nationella prov och kursbetygen samt att förbereda 
eleverna bättre så de är bättre förberedda på innehållet i NP.  
 
Vi behöver arbeta mer kvalitativt med att höja våra lärares kompetens kring bedömning och betyg 
samt kring förberedande arbete kring genomförandet av nationella prov. Som en del i detta arbete 
genomförs en sambedömningsinsats mellan lärarna hos och hos  en annan huvudman. I detta 
arbete kommer även insatser genomföras som handlar om att förbereda hela skolans organisation 
inför införandet av ämnesbetyg 2025. På regional nivå kommer samtliga lärare arbeta inom 
ämnesgrupper under kommande år med fokus på kreativitet i undervisning och arbeta med att 
tolka de nya ämnesplanerna. Studiedagar och övriga schemalagda positioner fokuserar på detta.  
 
Specialpedagog har under läsåret 2022/2023 en roll som innebär att denne auskulterar i 
klassrummen och hjälper lärarna att utveckla strategier för att öka lärandet hos eleverna.  
 
Arbetet med tvålärarskap i matematik från föregående läsår har tyvärr uteblivit detta läsår pga. 
ändrade förhållanden i anställningarna. Dock har utökad resurs/studietid lagts in i schemat dels för 
de elever som har F i matematik från föregående läsår samt resurs/studietid för de elever som 
riskerar att få F i någon kurs under kommande läsår. Sistnämnda studietider drivs av elevassistent 
med bakgrund inom teknisk fysik samt av specialpedagog och dessa studietider är planerade så att 
alla elever som riskerar F eller som vill arbeta med att höja sina befintliga godkända betyg kan delta. 
 
Utöver dessa insatser har vi sett att utökat mentorskap i åk1 gett stor effekt i att fånga upp t.ex. 
frånvaroproblematik och kopplingar till elevhälsa har genomförts snabbare etc. Så detta är en 
åtgärd som kommer att bibehållas även under läsåret 22/23. En mentor som ansvarar för mående, 
att överlämningar genomförs och införlivas, återkoppling och nära kontakt med hemmet; snabba 
insatser helt enkelt. Utöver det fortsätter mentor för åk 1 även med studieteknik varje vecka som 
förhoppningsvis införlivas i klassrummen från eleverna. Övriga mentorer har även de en viktig roll 
för elevernas mående och studieresultat och inför läsåret 22/23 har en tydligare formulering av 
mentors ansvar genomförts. 
 
Ett annat område som vi kommer att fördjupa oss inom är elevhälsans proaktiva arbete, hela 
elevhälsan genomför detta läsår en kurs hos SPSM som handlar om att stärka upp elevhälsans 
kompetens att arbeta mer med förebyggande aktiviteter på skolan och ansvara för 
värdegrundsarbetet. Ansvariga för utbildning och återkommande aktiviteter är specialpedagog och 
biträdande rektor som startar i november. 
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Demokrati- och värdegrundsarbete 

Rektors organisering  
Rektor organiserar en del av skolans uppdrag med att arbeta med läroplanens mål om normer och 
värden. Det finns ett fostransuppdrag där skolan ska arbeta för att göra eleverna till individer som 
kan göra ställningstaganden inom diverse frågor. På skolan organiserar vi en del av detta arbetet 
genom den lokala likabehandling och värdegrundsgruppen som består av rektor, LoV-samordnare, 
elevhälsa och elevrepresentanter. Vanligtvis anordnas aktiviteter på skolan, men även utanför 
skoltid med en lärare närvarande för att främja samhörighet och god gemenskap. Exempel på en 
sådan aktivitet som genomfört frekvent under läsåret är gemensamma spelkvällar styrda av elever 
från årskurs 1 och elevkåren med biträdande rektor/mentor som ansvariga.  
 
Likabehandlings- och värdegrundsarbetet börjar hos eleverna. De är våra öron och ögon på skolan. 
Det, tillsammans med enkäten hela skolan genomför riktar vi insatser. Elevrepresentanterna är i 
allra högsta grad delaktiga i att ta fram insatserna för att bidra till arbetet. Vi trycker mycket på att 
man ska ställa upp som medmänniska och göra sin röst hörd. Känner och upplever man att någon 
behandlas illa så uppmanar vi att man tar kontakt med någon vuxen på skolan.  
 
Övriga insatser som bidrar till goda normer och värden är elevkårens aktiviteter. Det drivs enbart 
genom elevinsatser utan några pedagoger närvarande vid planeringsstadiet. LAN-kvällar, 
friluftsdagar, lekar under alla hjärtans dag är exempel på aktiviteter elevkåren har genomfört 
genom åren. Elevkårens arbete har dock stannat av gällande aktiviteter under pandemitiden, men 
innan skolavslutningen tillsattes en ny kår som redan har förslag på aktiviteter till nästa läsår. 
 
Som tidigare nämnt så är trygghet och studiero en central aspekt i vårt arbete på skolan och 
genomsyrar det mesta vi gör. Det är kärnan i att undervisningen ska fungera och att eleverna ska 
kunna ta till sig kunskaperna. Vi har under tre års tid ökat får trygghet och studiero i enkäterna som 
genomförs på skolan och är nu på nivåer som är rimliga. Vi arbetar aktivt och ständigt för att behålla 
nivån och höja den där det går. Då skolan är liten använder vi det som en katalysator för att komma 
åt problematiken genom att lärare och rektor rör sig aktivt i korridorer och ständigt är närvarande. 
Utöver det har rektors direktiv till lärarna varit att hålla en väldigt god nivå i klassrummet och rektor 
besöker klassrummen med jämna intervaller och är med för att se och kontrollera att detta 
upprätthålls.  

 
Utvärdering och analys 

Vi är glada för det arbete som LoV-gruppen men även elevkåren gör samt det vardagliga arbetet 
som lärarna genomför i klassrummen. Utöver detta arbetar elevkåren med liknande aktiviteter för 
att höja stämningen och samhörigheten på skolan. 
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I den LoV-enkät som genomförs på höstterminen varje år kan vi se ett något minskat resultat 
gällande om eleverna upplever att de fått vara delaktiga i likabehandlings- och värdegrundsarbetet 
på skolan, från 89% HT20 till 77% HT21. Det minskar mest hos våra elever i åk 1 (från 85% HT20 till 
72% HT21) och 3 (från 85% till 77%) och bland flickor (från 96% till 68%). För första gången finns 
även resultat för Ickebinära där 75% svarar att de upplever att de fått vara delaktiga i 
likabehandlings- och värdegrundsarbetet. Att upplevelsen av delaktigheten minskar sedan 
föregående läsår är inte bra och något vi behöver se över. Det är dock en ganska vanlig tendens att 
just flickor i åk 3 inte upplever att de fått vara delaktiga så mycket som de vill, då engagemanget 
kring likabehandlingsfrågor ofta ökar just bland flickor sista året på gymnasiet.  
 
 

 
 
Även på frågan om det finns någonting i skolan som är diskriminerande ser vi ett något minskat 
resultat i LoV-enkäten, 98% HT21 till 93% HT20. Det är på inriktningarna Spelgrafik och Grafisk 
design vi ser en minskning av resultatet och även här är det elever i åk 1 och 3 som något fler anser 
att det finns någonting som är diskriminerande. Den grupp som svarar jakande på frågan är 
Ickebinära elever, 15%. För att förstå vad det kan vara som upplevs som diskriminerande har vi vänt 
oss till elevernas fritextsvar i LoV-enkäten där vi kan se att elever uppger att det förekommer 
rasistiska, homofobiska och sexistiska uttryck i korridorer och elever i åk 2 samt elever från 
grannskolan nämns där. Detta är något vi tog tag i direkt och pratade med våra elever om. 
Lärargruppen ombads även vara lyhörda för uttryck som används och markera och reagera direkt.  
 
Positivt är att det i LoV-enkäten även framkommer att 100% av eleverna upplever att lärarna 
behandlar dem på ett bra sätt, vilket tyder på att eleverna känner sig trygga med personalen i 
skolans miljöer.  
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Som ovan nämnt så är studiero och trygghet kärnan i vårt arbete för att eleverna ska nå målen och 
tillgodogöra sig så mycket kunskap som möjligt. Det har varit en lång väg men ett riktat arbete och 
ihärdighet har lönat sig då vi har de senaste tre läsåren ligger på stabila 94%, trots pandemiår. 
Målet är såklart att höja detta ytterligare. Dock ska tilläggas att många elever upplever den här 
frågan på olika sätt.  

 

 
 

Eleverna trivs också väl på skolenheten, ett mött som även det ökar över tid. Trivsel är en viktig 
aspekt i att eleverna ska nå goda resultat, vilja komma till skolan och delta i såväl aktiviteter som 
undervisning. Trivseln har ökat från 86% föregående läsår till 91% i år vilket vi härleder till ett gott 
värdegrundsarbete med hög delaktighet hos eleverna.  
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Slutsatser och åtgärder till förbättring 
Vår slutsats är att vi lyckas väl med vårt demokrati- och värdegrundsuppdrag på skolan. Vi ska under 
nästkommande läsår hålla kvar i de rutiner vi har kring skolans likabehandlings- och 
värdegrundsarbete samt anmälningar vid kränkning, trakasserier, diskriminering då dessa utgör en 
trygg ram kring arbetet. Antingen har man höga resultat och fortsätter att arbeta för att bibehålla 
nivån i enkäterna eller så siktar man högt och har en vision där 100% är målet. Vi kan se att 
närvarande pedagoger och rektor är viktigt för att behålla en trygghet och trivsel, men även 
arbetsro. 
 
Under kommande läsår ska vi också arbeta med att öka elevernas delaktighet i LoV-arbetet på 
skolan och att uppmärksamma de skillnader vi ser kring Ickebinära elevers uppfattning om den 
jargong som finns på skolan. Vi ska också arbeta med kommande läroplansändringar kring 
sexualitet, samtycke och relationer då det är av vikt att lyfta in dessa frågor i såväl undervisningen 
som utbildningen. Detta görs genom den grundutbildning som finns på AcadeMedias 
utbildningsweb. Ett systematiskt jämställdhetsarbete med fokus på ett normkritiskt perspektiv tror 
vi är en framgångsfaktor på både kort och lång sikt för att elever ska känna sig trygga och trivas, 
men som också har bäring på kunskapsresultaten.  

 
 

Elevhälsoarbetet 

 
Rektors organisering  

Skolans elevhälsoteam, EHT, består av rektor, biträdande rektor, kurator, skolsköterska och 
specialpedagog. Vi träffas en gång i veckan och går genom aktuella elever, det vill säga vilken insats 
som krävs, var vi står och vem som ansvarar för genomförande och återkoppling. Vi behöver bli mer 
effektiva i kommunikationsvägarna, därav omorganisationen men även i det främjande och 
förebyggande arbetet. EHT tycker dock att det är svårt på grund av tidsbrist och behöver börja med 
små steg. Var tredje vecka har vi även elev elevkonferens där samtliga ur EHT deltar men även 
undervisande lärare och mentor. Där lyfter vi även elever som behöver eventuella utredningar inom 
ramen för särskilt stöd.   
 
När det kommer till elevernas frånvaro ansvarar skolans administratör för sammanställningen över 
en fyraveckorsperiod. Ser administratören eventuella mönster kommuniceras dessa till rektor, EHT 
och mentor som är först i ledet att lyfta det med eleven. Fortsätter frånvaron drar arbetet igång 
med att utreda bakgrund och orsak med ett första möte med rektor och elevhälsa som sedan tar vid 
beroende på vad det är för typ av problematik som ligger bakom. 
 
När det kommer till hur vi arbetar med särskilt stöd börjar allting med att en lärare identifierar när 
en elev inte når målen, även efter extra anpassningar. Läraren anmäler detta till specialpedagog 
som vid behov genomför en utredning vilket i sin tur eventuellt leder till ett åtgärdsprogram som 
rektor beslutar om det ska upprättas eller inte. Uppföljning av åtgärdsprogrammet sker genom 
specialpedagog efter datum som är satta i åtgärdsprogrammet.  
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Studie- och yrkesvägledning har under detta läsår saknats på skolan, tjänsten är i skrivande stund 
utlyst som vakant. Rektor önskar att kommande SYV framöver dels bjuder i till universitetsdagar där 
universitet anmäler sig och bjuder till föreläsningar om hur det är att gå på just deras universitet, 
hur en anmälan till universitet/högskola går till, utbildar elever men har även samtal och 
uppföljningssamtal med elever på skolan i det vardagliga arbetet.  

 
Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  

Skolans arbete med anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd har fungerat väl. Rektor, 
biträdande och specialpedagog hjälps åt med arbetet kring detta då specialpedagog detta läsår har 
arbetat deltid på distans pga. sjukdom. Detta har inte varit tillräckligt för att täcka behovet av 
specialpedagogisk kompetens på skolan, och ny specialpedagog har rekryterats för en heltidstjänst, 
med start höstterminen 2022.  
 
Övrigt EHT-arbete har fungerat tillfredsställande, dock med ett utvecklingsområde kring det 
främjande och förebyggande arbetet. Problemet kvarstår med att EHT upplever brist på tid på 
grund av sin tjänstgöringsgrad och mängden elever som behöver stöd av olika slag från 
kompetensen inom EHT. Detta utvecklingsområde har prioriterats kommande läsår i och med en 
tjänstegradshöjning och nyanställning av specialpedagog och kommande SYV.  
 
Vidare ser vi ett behov av att få in elevhälsans kompetenser i LoV-arbetet och kommande 
läroplansändringar, där just elevhälsans kompetenser kan bistå och stötta lärarna i arbetet.  
 

Slutsatser  
Hela elevhälsan inklusive rektor och biträdande rektor/mentor genomför en utbildning hos SPSM 
som handlar om att förbättra och stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. Kurator, 
specialpedagog och skolsköterska kommer att driva LoV-gruppen fr.o.m. höstterminen 2022. 
Specialpedagog kommer att aktivt stötta upp och kompetensutveckla pedagogerna i sitt arbete med 
elever med behov av extra anpassningar. 
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7. Sammanfattning och fokus framöver 
Skolan lyckades till slut med en väldig insats från lärare och elever att gå i mål med en examensgrad 
på 91% och höjd genomsnittlig betygspoäng. Det vi däremot kan se är att det finns skillnader mellan 
könen där flickors examensgrad sjunkit och pojkars ökat sedan föregående år, men att flickor 
fortfarande är de som når de högre betygsstegen. Detta behöver vi titta särskilt på under 
kommande läsår, med fokus på likvärdig bedömning och betygsättning efter de kommande 
betygsändringarna.   
 
I analyser och jämförelser av resultat ser vi bland annat att vi som skola måste förändra och 
förbättra vårt arbete för att höja våra elevers kunskapsnivå generellt. Samt att göra en utvidgad 
analys av diskrepansen av resultaten på nationella prov och kursbetygen samt att förbereda 
eleverna bättre så de är bättre förberedda på innehållet i NP.  
 
Vi behöver arbeta mer kvalitativt med att höja våra lärares kompetens kring bedömning och betyg 
samt kring förberedande arbete kring genomförandet av nationella prov. Som en del i detta arbete 
genomförs en sambedömningsinsats mellan lärarna hos och hos  en annan huvudman. I detta 
arbete kommer även insatser genomföras som handlar om att förbereda hela skolans organisation 
inför införandet av ämnesbetyg 2025. På regional nivå kommer samtliga lärare arbeta inom 
ämnesgrupper under kommande år med fokus på kreativitet i undervisning och arbeta med att 
tolka de nya ämnesplanerna. Studiedagar och övriga schemalagda pedagogisk möten fokuseras på 
detta.  
 
Arbetet med tvålärarskap i matematik från föregående läsår har uteblivit detta läsår pga. ändrade 
förhållanden i anställningar. Dock har utökad resurs/studietid lagts in i schemat dels för de elever 
som har F i matematik från föregående läsår samt resurs/studietid för de elever som riskerar att få F 
i någon kurs under kommande läsår. Sistnämnda studietider drivs av elevassistent med bakgrund 
inom teknisk fysik samt av specialpedagog och dessa studietider är planerade så att alla elever som 
riskerar F eller som vill arbeta med att höja sina befintliga godkända betyg kan delta. 
 
Inför läsåret 22/23 lägger vi stort fokus på elevhälsans förebyggande arbete, detta arbete har tyvärr 
haltat de senaste åren. Tillsammans med elevhälsan hoppas vi kunna driva elevhälsoarbetet på ett 
mycket mer förebyggande sätt. Detta kommer vi att arbeta med genom att elevhälsan bland annat 
ansvarar för LoV-gruppens arbete, specialpedagog hjälper lärarna i klassrummet med struktur och 
genom att granska och ge feedback på undervisningen. Specialpedagog har under läsåret 
2022/2023 en roll som innebär att denne auskulterar i klassrummen och hjälper lärarna att utveckla 
strategier för att öka lärandet hos eleverna.   
 
Ett annat område som vi kommer att fördjupa oss inom är elevhälsans proaktiva arbete, hela 
elevhälsan genomför detta läsår en kurs hos SPSM som handlar om att stärka upp elevhälsans 
kompetens att arbeta mer med förebyggande aktiviteter på skolan och ansvara för 
värdegrundsarbetet. Ansvariga för utbildning och återkommande aktiviteter är specialpedagog och 
biträdande rektor som startar i november. Genom att tillsammans med eleverna arbeta fram nya 
trivsel-/och klassrumsregler och arbeta med kommande läroplansändringar om sexualitet, samtycke 
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och relationer. Detta för att tydliggöra ramarna och strukturen kring undervisning, delaktighet, 
jämställdhet och ökad trygghet. Vi ser det som en självklarhet att eleverna är delaktiga i arbetet 
med att ta fram de regler och den värdegrund som vi tillsammans ska arbeta med att upprätthålla.  

 
Utöver dessa insatser har vi sett att utökat mentorskap i åk1 gett stor effekt i att fånga upp t.ex. 
frånvaroproblematik och kopplingar till elevhälsa har genomförts snabbare etc. Så detta är en 
åtgärd som kommer att bibehållas även under läsåret 22/23. En mentor som ansvarar för mående, 
att överlämningar genomförs och införlivas, återkoppling och nära kontakt med hemmet; snabba 
insatser helt enkelt. Utöver det fortsätter mentor för åk 1 även med studieteknik varje vecka som 
förhoppningsvis införlivas i klassrummen från eleverna. Övriga mentorer har även de en viktig roll 
för elevernas mående och studieresultat och inför läsåret 22/23 har en tydligare formulering av 
mentors ansvar genomförts. 
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