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1. Ledare – rektor har ordet 
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Under läsåret 21/22 bedrevs undervisningen inte längre på distans, utan vi hade möjlighet 
att få bedriva vår undervisning på skolan återigen. Och sett till årets arbetsplan kan jag 
konstatera att vi har, trots två år av pandemi med allt vad det har inneburit, klarat av att 
fortsättningsvis bedriva en kvalitativ utbildning. Detta då vi har kunnat utveckla 
undervisningen utifrån området- Tydlighet i mål, innehåll, och struktur, och utifrån det ökat 
examensgraden ytterligare detta läsår, nämligen från 83 % till 94 %. Utöver det har vi också 
kunnat implementera rutinen/arbetet med ärendegången för EHT och mentorsuppdraget. 
Detta för att ge det pedagogiska perspektivet en mer framträdande roll.  

Vi har även utöver ovanstående, haft möjlighet till att arbeta med tydliggörande pedagogik 
där undervisande pedagoger har fått verktyg i hur man kan anpassa undervisningen 
ytterligare så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar och meningsfull för alla våra 
elever. Utöver det har vi också arbetat aktivt med proaktiva insatser. 

Vidare har vi också arbetat med ett flertal strukturella förändringar då jag anser att 
strukturella åtgärder är viktiga för skolans fortsatta utveckling och för att möjliggöra samma 
undervisningsutveckling som vi har påbörjat här på LBS Kreativa gymnasiet Nyköping.  

Så utifrån det vill jag avslutningsvis förmedla att jag återigen ser fram emot att under läsåret 
22/23 få leda LBS Kreativa gymnasiet Nyköping till en ökad måluppfyllelse, 100 % i mål.  
 
Önskar er alla en trevlig läsning.  

 
Therese Sjöberg, rektor på LBS Kreativa gymnasiet Nyköping.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Kreativa gymnasiet Nyköping 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. 
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LBS Kreativa gymnasiet Nyköping är, tillsammans med 17 andra skolor, en del av LBS, som 
huvudsakligen bedriver gymnasieutbildningar inom följande program: 

● Estetiska programmet – Estetik och media, Bild och formgivning samt Musik 
● Teknikprogrammet – Samhällsbyggande och miljö, Design och produktutveckling 

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

LBS hade läsåret 2020/2021 18 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Örebro i norr. 
Under läsåret 2020/2021 var det över 4000 elever som studerade på våra skolor.  

Skola startår Skola Startår 

LBS Varberg  2001/2002 LBS Nyköping 2010/2011 

LBS Borås 2002/2003 LBS Jönköping 2011/2012 

LBS Halmstad 2002/2003 LBS Stockholm Södra 2014/2015 

LBS Mediegymnasiet  2003/2004 LBS Göteborg 2014/2015 

LBS Kungsbacka 2005/2006 LBS Linköping 2015/2016 

LBS Lund 2007/2008 LBS Växjö 2017/2018 

LBS Trollhättan 2007/2008 LBS Stockholm Norra 2018/2019 

LBS Kristianstad 2008/2009 LBS Örebro 2018/2019 

LBS Helsingborg 2009/2010 LBS Malmö 2020/2021 

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

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

Om LBS Kreativa gymnasiet Nyköping  

Elever 

● Antal elever fördelat per program och årskurs 
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Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Teknikprogrammet Spelutveckling 15 8 14 

Estetiska programmet Foto och film 7 8 7 

Estetiska programmet  Musikproduktion 9 8 10 

Estetiska programmet E-sport 12 8 15 

Estetiska programmet Spelgrafik 4 6 14 

Estetiska programmet Grafisk design 13 15 6 

 
● Socioekonomisk bakgrund* (enhetsnivå) 

Läsår Andel (%) 
Flickor 

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

Andel (%) utländsk 
bakgrund 

2020/2021 31  69  9  31  

2021/2022 34* 66* 57* 17* 

* Statistik från den 15 oktober 2020, hämtat från Skolverket 2022-06-22  

 
Personal 
På skolan arbetar 16 undervisande pedagoger, varav 8 är behöriga i följande ämnen:  

- Fotografisk bild 1, 2 och 3, Estetisk kommunikation, Bildteori, Konstarter och samhälle, 
Grafisk kommunikation, Grafisk illustration och Grafisk illustration i vektorgrafik. 

- Musikproduktion 1 och 2, Ljudproduktion 1 och 2, Digitalt skapande, Ensemble och 
körsång, Gehörs och musiklära samt Arrangering och komposition. 

- Medieproduktion 1 och 2, Film- och TV-produktion 1 och 2, Medier och samhälle, 
Kommunikation 1 och 2, Grafisk kommunikation och Grafisk kommunikation i 
vektorgrafik. 

- Matematik 1b, 2b och 3b, Matematik 1c, 2c, 3c samt Matematik 4. 
- Svenska 1, 2 och 3 och Religionskunskap.  
- Engelska 5, 6 och 7 och Samhällskunskap.  
- Naturkunskap, Entreprenörskap, Träningslära 1 och 2 samt Japanska.  

Övriga undervisande pedagoger har en gedigen utbildning och erfarenhet inom sitt 
ämnesområde. Skolan har även tillgång till en elevhälsa bestående av följande kompetenser: 
En specialpedagog på 50 %, en kurator på 20 %, en skolsköterska på 30 % och en studie- och 
yrkesvägledare på 10 %. Utöver det har skolan centralt inom koncernen även tillgång till 
skolläkare och skolpsykolog vid behov.  
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Lokaler 
LBS Kreativa gymnasiet Nyköping flyttade in i nyrenoverade lokaler läsåret 21/22. Skolan är 
idag cirka 1600 kvm och innefattar tio undervisningssalar där en av salarna är omgjord till en 
studio/undervisningssal för Foto- och film. Utöver det har vi på skolan även en studio för 
Musikproduktion och en för E-sport. Skolans klassrum är ljusa och rymmer cirka 30–32 
elever, bortsett då från våra studios. Korridorerna har fina ljusinsläpp, mycket tack vare de 
fina glasfönstren och de inramade elevarbeten som pryder våra korridorer. Skolan har även 
tre uppehållsytor med sköna soffor, fåtöljer samt bord och stolar.  

Utöver det har skolan även en matsal där vi också erbjuder undervisning i viss mån (dock ej 
under lunchtider), ett elevkök som ligger förlagd i matsalen, skolbibliotek/studierum, 
samtalsrum, vilrum (för personalen i första hand), personalrum, arbetsrum för skolledning, 
lärararbetsrum, mottagningsrum för skolsköterska och kurator, ett förrådsrum, en reception 
samt ett kopierings- och materialrum. Utöver det har skolan också fyra inglasade grupprum. 
Att grupprummen är inglasade beror på att man vill få in ljus i grupprummen då de ligger i 
mitten av skolans korridorer. Och sett till belysningen så är den tillfredsställande i samtliga 
utrymmen i lokalen. Idrottslokal hyrs i Gumshallens lokaler. Vidare har vi på skolan 
tillsammans med våra elever också beslutat att skolan är skofri, detta på grund av att vi alla 
på skolan vill få en trevligare innemiljö samt hålla skolan mer ren från smuts och dylikt.  

Organisation och arbetsformer   
Organisationen består av en ledningsgrupp, ett skyddsombud, ett arbetslag, en elevhälsa och 
en administratör. Det som karaktäriserar skolans organisation är att vi är en liten 
ledningsgrupp bestående av rektor och biträdande rektor/specialpedagog. Det medför att 
ledningsgruppen har möjlighet att arbeta nära arbetslaget och att samverkan underlättas. 
Vidare består skolans organisation av en arbets- och utvecklingsorganisation. 
Arbetsorganisationen inbegriper skolans organisatoriska strukturer och det i sin tur möjliggör 
elevaktiva arbetssätt, samarbeten mellan lärare, arbetslagsträffar, kompetensutvecklingstid, 
tydlig tjänsteplanering, resultatuppföljning, kvalitetssäkring och ansvarsfördelning. 
Arbetsorganisationen på skolan handlar således om att ledningsgruppen underlättar det 
organisatoriska strukturerna och underlättar det pedagogiska vardagsarbetet.  

Skolans huvudpoäng är att skapa ramverk inom vilken vi försöker i möjligaste mån att minska 
risken för att problem ska uppstå och även underlätta hanteringen av störningar i det 
pedagogiska arbetet. Sett till utveckling och förbättring på skolan så står 
utvecklingsorganisationen för den delen. Skolan kännetecknas bland annat av långsiktighet 
och av en utvecklingskultur som främjar gemensamt systematiskt lärande och 
förändringsarbete. Det innebär att skolan ständigt strävar efter att utveckla den pedagogiska 
verksamheten.  
 
Vidare använder sig skolan av i vår utvecklingsorganisation för något som vi kallar för 
utvecklingskonferenser. Utvecklingskonferenser är således ett pedagogiskt forum, som leds 
av skolans specialpedagog. Där diskuterar vi bland annat olika utmaningar som vi har och 
vad vi praktiskt kan göra för att åtgärda dem vare sig det handlar om utmaningar i 
klassrummet, korridorer eller annat. Undervisande pedagoger uppmärksammar även vid 
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dessa konferenser elevers- och gruppers behov. Utöver det bygger vi också vid dessa 
konferenser en gemensam bas för hur vi arbetar med alla våra elever på skolan. Detta kan 
bland annat bestå av att hitta anpassningar på gruppnivå och därigenom minska behovet av 
extra anpassningar på individnivå. För det vi vet kan vara avgörande för om en elev kan nå 
målen är också till stor hjälp för alla våra elever.  
 
För att utveckla undervisningen och hantera utvecklingsorganisationen ytterligare arbetar 
skolan även med ämnesöverskridande arbete. Utöver det får eleverna också själva möjlighet 
att föreslå ämnesövergripande arbetssätt i respektive arbetsområde. Eleverna ges också 
möjlighet att i början av varje kurs, samt ibland även under kursens gång, att delta i 
beslutandet om arbetssätt och examinationsformer. Lärarna försöker också att variera 
föreläsningsform med arbetsformer som går ut på eget arbete och eleverna får på så sätt 
även en balans mellan teori och praktik – man går tillsammans igenom det teoretiska, 
varefter instudering sker individuellt och/eller i grupp. Utöver det arbetar vi på skolan också 
med att varje lärare ska erbjuda olika examinationsformer för att möta varje elevs olika 
behov, och under mentorstiden som erbjuds en gång/vecka (60 min/vecka) erbjuder även 
mentorerna enskilda elever vid behov pedagogiska möten som består bland annat av extra 
resurstid för just den eller dem eleverna. Eleverna har också möjlighet att boka in resurstid 
hos studiecoachen om de ligger efter i något ämne och/eller behöver extra stöd i 
något/några ämnen. Öppettiderna för resursen är måndag till fredag under de tider som 
eleverna befinner sig på skolan. Även undervisande lärare har varit schemalagda i resursen 
som extra stöd för våra elever.  
  
Sett till vad som karaktäriserar skolans arbetsformer så är det att vi som skola i största 
möjligaste mån erbjuder varierad undervisning. Detta för att beakta elevers olika sätt att lära 
samt för att skapa en lustfylld undervisning för våra elever. Det innebär rent konkret att vi 
undviker en alltför enformig undervisning utan vi försöker att använda oss, som tidigare 
nämnts, av en varierad undervisning som både handlar om att variera arbetssätt, 
arbetsformer och innehåll, samt att vi också anpassar undervisningen efter 
helklassundervisning, grupparbete, pararbete och/eller enskilt arbete samt även i olika 
miljöer. Vidare är det också viktigt att tillägga att dessa arbetsformer även kan variera från 
lektion till lektion. När det sedan kommer till arbetssätt, som handlar om hur innehållet i 
undervisningen behandlas, så genomför vi även föreläsningar, diskussioner, laborativt arbete 
samt också undersökande arbetssätt. Men här vill vi dock nämna att det inte finns någon 
tydlig avgränsning mellan arbetsformer och arbetssätt utan de överlappar och sammanfaller 
med varandra. För till exempel vid instruktioner, arbetssätt och utformning av uppgifter i 
undervisningen kan det skifta kring hur de används.  

 
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 
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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 
arbetar inom LBS hela tiden gör oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart 
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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 bland annat 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. 
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Sett till hur vi som skola följer upp de olika delarna som ingår i vårt systematiska 
kvalitetsarbete såsom Likabehandlings- och värdegrundsarbetet (LoV), 
Undervisningsutvärderingar (UU) och Betygs- och examensprognoser så följs de upp utifrån 
strukturerade former löpande under läsårets gång. LoV-gruppen har exempelvis 
kontinuerliga mötet under läsåret där då LoV-gruppen träffas och pratar om dagsaktuella 
frågor som berör vår verksamhet just nu. Dock är det värt att nämna att all personal på 
skolan har ett ansvar för att det sker ett kontinuerligt likabehandlings- och 
värdegrundsarbete på skolan men det är som sagt främst LoV-gruppen som är drivande i 
detta arbete. Gällande vilka som ingår i LoV-gruppen på skolan så är det en pedagog, skolans 
kurator och elevrepresentanter från de olika klasserna. LoV-gruppen träffas sedan, som 
tidigare nämnts, kontinuerligt under läsåret och deltar vid behov i specifika frågor som rör 
LoV-arbetet på skolan. Vidare får också samtliga elever på skolan ta del av och analysera 
LoV-enkätens resultat samt komma med förslag på förbättringar, och därmed har även 
eleverna en aktiv roll vid kartläggning av rådande klimat på skolan och får även komma med 
förslag på förebyggande och främjande åtgärder. Och precis som tidigare nämnts ligger 
också resultaten från LoV-enkäten till grund för vår lokala Plan mot kränkande behandling.  
 
Gällande Undervisningsutvärderingar (UU) på skolan så följs de upp på två sätt. Det ena är 
att skolledningen bestående av rektor och biträdande rektor/specialpedagog analyserar 
resultaten. Skolledningen ser då över styrkor och utvecklingsområden på skolnivå. Den andra 
analysdelen sker i dialog mellan skolledning och enskild medarbetare i syfte att hitta styrkor 
och utvecklingsområden för den enskilde pedagogen. Detta sker då genom att undervisande 
pedagog får till uppgift att upprätta en utvecklingsplan bestående av tre styrkor och ett 
utvecklingsområde. Skolledningen följer sedan upp detta genom samtal två gånger/läsår (i 
samband med resultaten av UU) och genom löpande auskultation i klassrummen. Sett till 
elevernas delaktighet så ska undervisande lärare gå igenom i stora drag enkäten för den 
elevgrupp som man undervisar. Detta för att synliggöra att man som undervisande pedagog 
tar till sig elevernas synpunkter och visar att man som pedagog har för avsikt att utveckla sig 
i sin praktik och undervisning, och framförallt in sin yrkesroll som helhet då skolan bedriver 
en kvalitativ utbildning.  
 
Betygs- och examensprognoser följs upp i samband med resultaten av prognoserna. Ett 
första steg blir att skolan analyserar resultaten och därifrån beslutar skolledningen, 
bestående av rektor och biträdande rektor/specialpedagog, vilka extraordinära insatser som 
skolan behöver lägga in för att nå en högre måluppfyllelse för varje enskild elev, för ett 
specifikt ämne och/eller för en hel kursgrupp. Utöver det samtalar även skolledningen med 
varje enskild medarbetare om betygsprognoserna för att se om undervisande pedagog 
behöver ytterligare enskilt stöd i klassrummet av exempelvis skolans specialpedagog 
och/eller om undervisande pedagog ser ytterligare insatser som behöver läggas in för en 
högre måluppfyllelse på både grupp- och individnivå i de/det specifika ämnen som man 
undervisar i.  
 
Utöver ovanstående lägger skolan även stor vikt på elev- och medarbetarenkäten. Detta då 
enkäterna ger oss som skola elevernas samt även personalens perspektiv på utbildningen. 
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Enkäterna är också viktiga i vårt arbete med att följa upp och utveckla kvaliteten i 
verksamheten. Värt att nämna är också att vi som skola har valt att diskutera resultaten 
tillsammans så att vi kan förstå vad siffrorna verkligen säger, vad vi som skola behöver göra 
för att rätta till sådant som inte fungerar och även se över hur vi som skola kan utvecklas och 
åstadkomma bättre resultat. Att ledningen gör denna analys tillsammans med all personal på 
skolan handlar då främst om att vi behöver lägga pusslet, se mönster och dra slutsatser 
tillsammans. Detta för att vi sedan ska fatta beslut om åtgärder, genomföra dem och även 
här tillsammans se till så att de leder till bättre resultat på skolan.  
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4. Läsåret 2020/2021 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Forskningscirkel 
Ett fokusområde/utvecklingsområde som vi som skola har arbetat med under läsåret 21/22 
var forskningscirkel. Fokusområdet initierades av huvudman där då rektor tillsammans med 
biträdande rektor/specialpedagog deltog.Bakgrunden till detta initiativ var att främja och 
utforska lärandet på skolan och med kunskap om lärares lärande så var grundidén med 
denna forskningscirkel att genom vårt ledarskap göra avtryck i undervisningen. Utöver det 
ville man också från huvudmannanivå, och med inspel från forskare, att deltagande skola 
med rektor och lärprocessledare, i vårt fall biträdande rektor/specialpedagog, skulle skapa 
sig en samsyn, förståelse och reflektion kring hur utvecklingsarbetet skall bedrivas på 
enheten och hur processledaren som då är mellanledare på skolan ska forma sin roll. Detta 
då det är väldigt lätt att hamna i bekräftelse av redan rådande kunskap där lärandet uteblir. 
Så utifrån det valde vi i vår forskningscirkel att arbeta med att snäva in frågeställningen till 
att arbeta med frågan: Vad är framgångsstrategier i ett lärande för lärare? Den forskning 
som vi sedan valde att utgå ifrån i vår forskningscirkel var boken; Professionsutveckling och 
kollegialt lärande av Steven Katz och Lisa Ain Dack. Träffarna för denna forskningscirkel 
skedde digitalt och vi sågs vid fyra tillfällen fördelat över läsårets gång.  

 
Pedagogiskt forum kring elevers olika behov 

Gällande pedagogiskt forum kring elevers olika behov så leder skolans specialpedagog våra 
utvecklingskonferenser på onsdagar. Vid dessa utvecklingskonferenser arbetar vi sedan med 
teman på ett rullande schema med olika pedagogiska frågor i syfte att undervisande 
pedagoger ska kunna möta alla elevers olika behov samt även utveckla sin egen undervisning 
i klassrummet. Utgångspunkten för dessa diskussioner som då sker under våra 
utvecklingskonferenser utgår ifrån en pedagogisk bok som då bygger på den senaste 
forskningen och beprövad erfarenhet. Vidare gällande våra utvecklingskonferenser på 
onsdagar så arbetar vi även med workshops där specifika frågeställningar kring den bok som 
senast lästes avhandlas. Utöver det diskuterar vi även vid dessa utvecklingskonferenser 
aktuella frågor utifrån boken samt även reflektioner kring den aktuella boken. Under detta 
läsår har vi arbetat med boken: Skolcoachboken, egen utveckling - gemensam framgång. 
Utöver det arbetar vi även med autentiska elevärenden i form av case samt diskussioner 
kring hur undervisningen kan bli ännu mer kreativ under våra utvecklingskonferenser.  

 
Nätverksmöten  

Ett annat fokusområde/utvecklingsområde som vi har arbetat med under läsåret är våra 
nätverksmöten. Dessa möten har bestått av digitala träffar för alla våra undervisande lärare 
där fokusområdet främst har varit hur vi skapar en kreativ undervisning och effektivt 
lärande. Mötena har leds av våra förstelärare i ämnena svenska, matematik och av våra 
programansvariga i våra olika inriktningar på Estetiska programmet; Grafisk design, Foto & 
film, Spelgrafik, E-sport och Musikproduktion samt Spelutveckling på Teknikprogrammet. De 
övriga ämnena såsom idrott & hälsa, engelska, samhällskunskap, historia, religion, fysik, 
kemi, naturkunskap och teknik har leds av utsedda pedagoger i de olika ämnena. Och att låta 
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våra förstelärare driva detta kollegiala lärandet på våra skolor är för att kollegialt lärande är 
en tydlig framgångsfaktor. Utöver det har dessa nätverksmöten också lett till en ökad 
måluppfyllelse, detta då förstelärarnas uppdrag, samt även de utsedda pedagogerna i de 
olika ämnena, har haft ett tydligt utformat uppdrag som har varit anpassat efter lokala 
behov där dessa möten och dess utvecklingsområden har haft sin utgångspunkt identifierade 
ifrån vårt systematiska utvecklingsarbete. Även Skolverket pekar på att denna 
framgångsfaktor har identifieras i utvärderingar om förstelärare. Utvärderingen från 
Skolverket har nämligen visat att de huvudmän som rekryterar förstelärare genomtänkt, 
tydliggör deras uppdrag för alla lärare samt låter dem leda viktiga utvecklingsuppdrag är de 
skolor som också leder till högre måluppfyllelse. 
 
En annan framgångsfaktor med att låta våra förstelärare och utsedda pedagoger leda det 
kollegiala lärandet i de olika ämnena har varit väldigt framgångsrikt för att utveckla vår skola 
ytterligare. Detta då lärare själva har haft en nyckelroll för att utveckla skolan. Och som sagt, 
genom att låta förstelärare leda lärares reflektioner och utveckling av sin undervisning ökar 
möjligheten till bestående och långsiktiga förändringar på skolan. Att möjligheten till 
förändring är mer bestående och långsiktig beror främst på att förstelärare undervisar och 
har stor kännedom om den egna skolans inre förhållanden och det har visat sig vara 
framgångsrikt när förstelärare handleder och driver kollegialt lärande, detta då Skolverket 
även menar att förstelärare kan medverka till att:  

● “Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser i undervisningen. 
● Stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet. 
● Främja en mer likvärdig undervisning. 
● Skapa förutsättningar för lärare att gemensamt utveckla sin egen praktik. 
● Lärare tillsammans driver sin egen professionsutveckling”.1 

Andra insatser 

Utöver ovanstående fokusområden/utvecklingsområden har vi som skolledning även valt att 
tydliggöra gemensamma mål och riktlinjer för all personal på skolan. Detta för att vi som 
skolledning har sett ett behov av ett förtydligande kring skolans rutiner samt även att skapa 
en gemensam kunskapsbas på skolan. Utförandet för detta arbete har bestått av veckovisa 
sittningar tillsammans med all personal på skolan där vi då som skolledning har presenterat 
och även diskuterat vad som ingår i uppdraget, varför man är här, för vems skull man är samt 
vad man är ålagd att göra i sitt uppdrag. Som utgångspunkt för dessa möten utgick vi sedan 
som skolledning ifrån vad som står i Skollagen (2010:800), Läroplanen (examensmål och 
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011) samt från Skolverkets allmänna råd. 
Och sett till denna insats kan vi redan nu som skola konstatera att det har lett till en ökad 
kunskap för skolans uppdrag. Detta på grund av att arbetet har givit all personal på skolan en 
helhetsbild över sitt uppdrag och det i sin tur har lett till att elevernas utbildning har 
kvalitetssäkras då all personal på skolan har efter ett flertal konferenser nu en bredare 

                                                 
1https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-personal/forstelararens-
uppdrag  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-personal/forstelararens-uppdrag
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-personal/forstelararens-uppdrag
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förståelse för hur man exempelvis ska agera om en elev inte riskerar att nå målen, vad 
tillgänglig undervisning innebär, vad en extra anpassning är och vad särskilt stöd är, vad som 
är en trygg lärmiljö samt också att värdegrundsarbetet på skolan inte kan skiljas ut som en 
särskild fråga utan praktiseras av alla i det arbete som genomförs på skolan såsom i 
klassrum, korridorer, vid lunchen och så vidare. Vi har alltså som skola lagt väldigt mycket tid 
på proaktiva insatser helt enkelt.  
 
Vi kommer fortsättningsvis att även under kommande läsår arbeta med att implementera 
rutinen/arbetet med ärendegången för EHT och mentorsuppdraget. Detta då resultaten visar 
att just rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd, men även arbetet 
med extra anpassningar och att fånga upp elever tidigt och sätta in stödinsatser skyndsamt 
samt mentorsuppdraget sett till främjandet av elevers närvaro behöver vi förtydligas och 
arbetas ytterligare på skolan med. Mer ingående kommande utvecklingsområden inför nästa 
läsår och hur vi ämnar implementera dessa framkommer i arbetsplanen för 2022 som vi då 
formulerar i samband med läsårsstart i augusti.  

 
Gruppen och jag 

När vi som skola har arbetat med ovanstående fokusområde/utvecklingsområde uppkom det 
också ett behov i personalgruppen med att arbeta med individers och gruppers utveckling 
samt att arbeta med hur vi människor fungerar tillsammans. Utbildningens upplägg bestod 
av fem filmer där Academedia utvecklingsstrateg Maria Bivesjö delar med sig av input kring 
områden som har betydelse för individers psykologiska trygghet och gruppers framgång. 
Dessa sittningar skedde då under höstterminen under utvecklingskonferenserna på onsdagar 
och leddes således av skolans specialpedagog. Skolans specialpedagog varvade då teori, 
utifrån filmerna, och praktik där inspirationen för kursen Gruppen och jag var hämtad från 
boken; Kunskapsintegration: om kollektiv intelligens i organisationer av Philip Runsten och 
Andreas Werr.  
 
Utbildningen genomfördes sedan tillsammans i arbetsgruppen då rekommendationen var att 
varje films innehåll skulle bearbetas tillsammans med kollegor emellan. Så vid dessa 
sittningar utgick skolans specialpedagog både från egna frågeställningar som då var 
relevanta för gruppens nuläge samt också från några av de stödfrågor som fanns i anslutning 
till respektive film. Utbildningssatsningen avslutades sedan med att skolans skolpsykolog 
kom till skolan under en heldag och arbetade med personalgruppen i mindre grupper.   



 
 
 

14 
 

 

5. Resultatredovisning 

Kunskaper 

● Andel med examen 

 
 
Andelen elever med examen läsåret 21/22 är 94 % totalt, vilket är en ökning från föregående 
år med 11 procentenheter. Sett till flickor med andelen med examen fick 95% av flickorna en 
examen och i jämförelse med föregående år är det en ökning då siffran förra läsåret låg på 
83%. Även andelen killar som når examen har ökat från föregående år. Detta läsår fick 93% 
av killarna en examen och föregående år fick 83 % av killarna en examen.  

 
● GBP avgångsbetyg 

 
 
Sett till den genomsnittliga betygspoängen beräknad på de kurser som ingår i den ordinarie 
studieplanen för ett fullständigt program visar staplarna för samtliga avgångselever att det 
har skett en förbättring från föregående år totalt, nämligen en ökning från 13,3 föregående 
läsår till 14,1 läsåret 21/22. Sett till flickor har det skett en ökning från föregående år från 
14,8 till 15,3. Även andelen pojkar har ökat i jämförelse med föregående år från 12,7 till 
13,5.  
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● Betygsfördelning samtliga elever 

  
 

 
 
Sett till läsåret 21/22 visar betygsfördelning totalt per program att 5% av eleverna fick 
betyget F, 28% av eleverna fick betyget E, 12 % av eleverna fick betyget D, 20% av eleverna 
fick betyget C, 13% av eleverna fick betyget B och 21% av eleverna fick betyget A. I 
jämförelse med läsåret 20/21 fick 6% av eleverna betyget F, 37 % av eleverna betyget E, 14% 
av eleverna betyget D, 15% av eleverna betyget C, 10% av eleverna fick betyget B och 17% av 
eleverna fick betyget A. Sett till betygsfördelning för det Estetiska programmet fick 6% av 
eleverna betyget F, 29% av eleverna fick betyget E, 12% av eleverna fick betyget D, 19% av 
eleverna fick betyget C, 13% av eleverna fick betyget B och 21% av eleverna fick betyget A. 
Och sett till betygsfördelning på Teknikprogrammet fick 3% av eleverna betyget F, 24% av 
eleverna fick betyget E, 11% av eleverna fick betyget D, 25% av eleverna fick betyget C, 17% 
av eleverna fick betyget B och 21% av eleverna fick betyget A.  
 
Gällande betygsfördelning totalt för flickor och pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 att 4% 
av flickorna fick betyget F, 21% av flickorna fick betyget E, 1 % av flickorna fick betyget D, 
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20% av flickorna fick betyget C, 17% av flickorna fick betyget B och 27% av flickorna fick 
betyget A. Om vi ser till betygsfördelning totalt för pojkarna för läsåret 21/22 så fick 6% av 
pojkarna betyget F, 32% av pojkarna fick betyget E, 12% av pojkarna fick betyget D, 21% av 
pojkarna fick betyget C, 12% av pojkarna fick betyget B och 18% av pojkarna betyget A.  
 
Om vi ser till betygsfördelning program för flickor och pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 
på det Estetiska programmet att 14% av flickorna fick betyget F, 21% av flickorna fick betyget 
E, 12% av flickorna fick betyget D, 20% av flickorna fick betyget C, 17% av flickorna fick 
betyget B och 26% av flickorna fick betyget A. Om vi ser till betygsfördelning program för 
pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 på det Estetiska programmet att 7% av pojkarna fick 
betyget F, 35% av pojkarna fick betyget E, 13% av pojkarna fick betyget D, 18% av pojkarna 
fick betyget C, 9% av pojkarna fick betyget B och 18% av pojkarna betyget A.  
 
När vi sedan ser till betygsfördelning för flickor och pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 
på Teknikprogrammet att 0% av flickorna fick betyget F, 11% av flickorna fick betyget E, 11% 
av flickorna fick betyget D, 5% av flickorna fick betyget C, 6% av flickorna fick betyget B och 
58% av flickorna fick betyget A. Om vi ser till betygsfördelning program för pojkar visar 
staplarna för läsåret 21/22 på Teknikprogrammet att 3% av pojkarna fick betyget F, 24% av 
pojkarna fick betyget E, 11% av pojkarna fick betyget D, 26% av pojkarna fick betyget C, 17% 
av pojkarna fick betyget B och 19% av pojkarna betyget A.  
 

● Behörighetsgivande kurser 
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Sett till läsåret 21/22 för de behörighetsgivande kurserna, såsom matematik 1b och 
matematik 1c kan vi se att på det Estetiska programmet (ma1b) att 21 % av eleverna fick 
betyget F, 60 % av eleverna fick betyget E, 8 % av eleverna fick betyget D, 8 % av eleverna 
fick betyget C, 3 % av eleverna fick betyget B och 0 % fick betyget A. På Teknikprogrammet 
(ma1c) fick 7 % av eleverna betyget F, 40 % av eleverna betyget E, 13 % av eleverna betyget 
D, 27 % av eleverna betyget C, 7 % av eleverna betyget B och 7 % av eleverna betyget A.  
 
Gällande betygsfördelning för de behörighetsgivande kurserna, ma1b och ma1c, för flickor 
och pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 på det Estetiska programmet (ma1b) att 15 % av 
flickorna fick betyget F, 70 % av flickorna fick betyget E, 4 % av flickorna fick betyget D, 7 % 
av flickorna fick betyget C, 4 % av flickorna fick betyget B och 0 % av flickorna fick betyget A. 
Och sett till pojkarna på det Estetiska programmet (ma1b) visar staplarna för läsåret 21/22 
att 24 % av pojkarna fick betyget F, 54 % av pojkarna fick betyget E, 11 % av pojkarna fick 
betyget D, 9 % av pojkarna fick betyget C, 2 % av pojkarna fick betyget B och 0 % av pojkarna 
fick betyget A. När vi sedan ser till betygsfördelning för de behörighetsgivande kurserna, 
ma1b och ma1c, för flickor och pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 på Teknikprogrammet 
(ma1c) att 0 % av flickorna fick betyget F och att 100 % av flickorna fick betyget D. Och sett 
till pojkarna på Teknikprogrammet (ma1c) visar staplarna för läsåret 21/22 att 7 % av 
pojkarna fick betyget F, 43 % av pojkarna fick betyget E, 7 % av pojkarna fick betyget D, 29 % 
av pojkarna fick betyget C, 7 % av pojkarna fick betyget B och 7 % av pojkarna fick betyget A.   

 

 
 

 
Sett till läsåret 21/22 för de behörighetsgivande kurserna, såsom engelska 5 och engelska 6, 
kan vi se att på kursen engelska 5 fick 0 % av eleverna betyget F, 10 % av eleverna fick 
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betyget E, 2 % av eleverna fick betyget D, 14 % av eleverna fick betyget C, 24 % av eleverna 
fick betyget B och 51 % fick betyget A. Och sett till kursen engelska 6 fick 5 % av eleverna 
betyget F, 19 % av eleverna fick betyget E, 26 % av eleverna fick betyget D, 24 % av eleverna 
fick betyget C, 14 % av eleverna fick betyget B och 12 % fick betyget A.  
 
Gällande betygsfördelning för de behörighetsgivande kurserna, engelska 5 och engelska 6, 
för flickor och pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 att på kursen engelska 5 fick 0 % av 
flickorna betyget F, 10 % av flickorna fick betyget E, 0 % av flickorna fick betyget D, 15 % av 
flickorna fick betyget C, 20 % av flickorna fick betyget B och 55 % av flickorna fick betyget A. 
Och sett till pojkarna visar staplarna för läsåret 21/22 att på kursen engelska 5 fick 0 % av 
pojkarna betyget F, 10 % av pojkarna fick betyget E, 3 % av pojkarna fick betyget D, 13 % av 
pojkarna fick betyget C, 26 % av pojkarna fick betyget B och 49 % av pojkarna fick betyget A. 
Och sett till betygsfördelning för de behörighetsgivande kurserna, engelska 5 och engelska 6, 
för flickor och pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 att på kursen engelska 6 fick 0 % av 
flickorna betyget F, 19 % av flickorna fick betyget E, 33 % av flickorna fick betyget D, 14 % av 
flickorna fick betyget C, 24 % av flickorna fick betyget B och 10 % av flickorna fick betyget A. 
Och sett till pojkarna visar staplarna för läsåret 21/22 att på kursen engelska 6 fick 8 % av 
pojkarna betyget F, 19 % av pojkarna fick betyget E, 22 % av pojkarna fick betyget D, 30 % av 
pojkarna fick betyget C, 8 % av pojkarna fick betyget B och 14 % av pojkarna fick betyget A. 
 

 
 

 
 
Sett till läsåret 21/22 för de behörighetsgivande kurserna, såsom svenska 1, svenska 2 och 
svenska 3, kan vi se att på kursen svenska 1 fick 0 % av eleverna betyget F, 32 % av eleverna 
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fick betyget E, 5 % av eleverna fick betyget D, 9 % av eleverna fick betyget C, 14 % av 
eleverna fick betyget B och 41 % fick betyget A. Och sett till kursen svenska 2 fick 8 % av 
eleverna betyget F, 31 % av eleverna fick betyget E, 8 % av eleverna fick betyget D, 22 % av 
eleverna fick betyget C, 20 % av eleverna fick betyget B och 11 % fick betyget A. Och sett till 
kursen svenska 3 fick 5 % av eleverna betyget F, 20 % av eleverna fick betyget E, 20 % av 
eleverna fick betyget D, 27 % av eleverna fick betyget C, 20 % av eleverna fick betyget B och 
9 % fick betyget A. 
 
Gällande betygsfördelning för de behörighetsgivande kurserna, svenska 1, svenska 2 och 
svenska 3, för flickor och pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 att på kursen svenska 1 fick 
0 % av flickorna betyget F, 23 % av flickorna fick betyget E, 5 % av flickorna fick betyget D, 14 
% av flickorna fick betyget C, 9 % av flickorna fick betyget B och 50 % av flickorna fick betyget 
A. Och sett till pojkarna visar staplarna för läsåret 21/22 att på kursen svenska 1 fick 0 % av 
pojkarna betyget F, 36 % av pojkarna fick betyget E, 5 % av pojkarna fick betyget D, 7 % av 
pojkarna fick betyget C, 13 % av pojkarna fick betyget B och 36 % av pojkarna fick betyget A. 
Och sett till betygsfördelning för de behörighetsgivande kurserna, svenska 1, svenska 2 och 
svenska 3, för flickor och pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 att på kursen svenska 2 fick 
0 % av flickorna betyget F, 30 % av flickorna fick betyget E, 5 % av flickorna fick betyget D, 10 
% av flickorna fick betyget C, 40 % av flickorna fick betyget B och 15 % av flickorna fick 
betyget A. Och sett till pojkarna visar staplarna för läsåret 21/22 att på kursen svenska 2 fick 
11 % av pojkarna betyget F, 32 % av pojkarna fick betyget E, 9 % av pojkarna fick betyget D, 
27 % av pojkarna fick betyget C, 11 % av pojkarna fick betyget B och 9 % av pojkarna fick 
betyget A. Och sett till kursen svenska 3 fick 5 % av flickorna betyget F, 5 % av flickorna fick 
betyget E, 26 % av flickorna fick betyget D, 26 % av flickorna fick betyget C, 21 % av flickorna 
fick betyget B och 16 % av flickorna fick betyget A. Och sett till pojkarna visar staplarna för 
läsåret 21/22 att på kursen svenska 3 fick 4 % av pojkarna betyget F, 26 % av pojkarna fick 
betyget E, 17 % av pojkarna fick betyget D, 28 % av pojkarna fick betyget C, 19 % av pojkarna 
fick betyget B och 6 % av pojkarna fick betyget A.  
 

 
 
Sett till läsåret 21/22 för de behörighetsgivande kurserna, såsom betygsfördelning 
gymnasiearbete per program visar staplarna på det Estetiska programmet att 2 % av 
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eleverna fick betyget F och att 98 % av eleverna fick betyget E. I jämförelse med läsåret 
20/21 fick 3 % av eleverna betyget F och 97 % av eleverna fick betyget E. Och sett till läsåret 
21/22 för de behörighetsgivande kurserna, såsom betygsfördelning gymnasiearbete per 
program visar staplarna på Teknikprogrammet att 100 % av eleverna fick betyget E både 
under läsåret 20/21 och under läsåret 21/22.  
 
Gällande betygsfördelning för de behörighetsgivande kurserna, gymnasiearbete per 
program, för flickor och pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 på det Estetiska programmet 
att 5 % av flickorna fick betyget F och att 95% av flickorna fick betyget E. Om vi sedan ser till 
betygsfördelning gymnasiearbete per program för pojkarna för läsåret 21/22 på det 
Estetiska programmet så fick 100% av pojkarna betyget E. När vi sedan ser till 
betygsfördelning för de behörighetsgivande kurserna, gymnasiearbete per program för 
flickor och pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 på Teknikprogrammet att 100 % av 
flickorna och pojkarna fick betyget E.  

 
● Nationella prov 

 
 

 
Sett till betygsfördelning nationella provresultat per kurs i ma1b visar staplarna för läsåret 
21/22 att 50% av eleverna fick betyget F, 33% av eleverna fick betyget E, 6% av eleverna fick 
betyget D, 8 av eleverna fick betyget C och 3% av eleverna fick betyget B. Och sett till 
betygsfördelning nationella provresultat per kurs i ma3c visar staplarna för läsåret att 43% av 
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eleverna fick betyget F, 0% av eleverna fick betyget E, 14% av eleverna fick betyget D, 29% av 
eleverna fick betyget C och 14% av eleverna fick betyget B. 
 
Gällande betygsfördelning nationella provresultat per kurs i ma1b för flickor och pojkar visar 
staplarna för läsåret 21/22 att 38% av flickorna fick betyget F, 44% av flickorna fick betyget E, 
13% av flickorna fick betyget D, 0% av flickorna fick betyget C och 6% av flickorna fick 
betyget B. Och om vi ser till pojkarna gällande betygsfördelning nationella provresultat per 
kurs i ma1b för läsåret 21/22 visar staplarna att 60 % av pojkarna fick betyget F, 25% av 
pojkarna fick betyget E, 0% av pojkarna fick betyget D, 15% av pojkarna fick betyget C och 0% 
av pojkarna fick betyget B. Sedan kan vi se att betygsfördelning nationella provresultat per 
kurs i ma3c för pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 att 43% av pojkarna fick betyget F, 0% 
av pojkarna fick betyget E, 14% av pojkarna fick betyget D, 29% av pojkarna fick betyget C 
och 14% av pojkarna fick betyget B.  
 

 
 

 
Sett till betygsfördelning nationella provresultat per kurs i engelska 6 visar staplarna för 
läsåret 21/22 att 2% av eleverna fick betyget F, 12% av eleverna fick betyget E, 20% av 
eleverna fick betyget D, 39% av eleverna fick betyget C, 22% av eleverna fick betyget B och 
5% av eleverna fick betyget A.  
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Gällande betygsfördelning nationella provresultat per kurs i engelska 6 för flickor och pojkar 
visar staplarna för läsåret 21/22 att 8% av flickorna fick betyget F, 0% av flickorna fick 
betyget E, 17% av flickorna fick betyget D, 50% av flickorna fick betyget C, 17% av flickorna 
fick betyget B och 8% av flickorna fick betyget A. Om vi sedan ser till pojkarna gällande 
betygsfördelning nationella provresultat per kurs i engelska 6 för läsåret 21/22 visar 
staplarna att 0% av pojkarna fick betyget F, 17% av pojkarna fick betyget E, 21% av pojkarna 
fick betyget D, 34% av pojkarna fick betyget C, 24% av pojkarna fick betyget B och 3% av 
pojkarna fick betyget A.  

 

 
 

 
Sett till betygsfördelning nationella provresultat per kurs i svenska/svenska som andraspråk 
visar staplarna för läsåret 21/22 att 0% av eleverna fick betyget F, 25% av eleverna fick 
betyget E, 44% av eleverna fick betyget D, 11% av eleverna fick betyget C, 17% av eleverna 
fick betyget B och 3% av eleverna fick betyget A.  
 
Gällande betygsfördelning nationella provresultat per kurs i svenska/svenska som 
andraspråk för flickor och pojkar visar staplarna för läsåret 21/22 att 0% av flickorna fick 
betyget F, 60% av flickorna fick betyget E, 10 % av flickorna fick betyget D, 30% av flickorna 
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fick betyget C och 0% av flickorna fick betyget B. Om vi sedan ser till pojkarna gällande 
betygsfördelning nationella provresultat per kurs i svenska/svenska som andraspråk för 
läsåret 21/22 visar staplarna att 0 % av pojkarna fick betyget F, 35% av pojkarna fick betyget 
E, 38% av pojkarna fick betyget D, 12 % av pojkarna fick betyget C, 12% av pojkarna fick 
betyget B och 4% av pojkarna fick betyget A.  

IM-elever 

För läsår 21/22 fanns en IM-elev. För denna elev utfärdades ett gymnasieintyg under läsåret 
och eleven blev därmed behörig till högskoleförberedande program. 

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  

 
 

 
 
Om vi ser till läsåret 21/22 kan man se att andelen elever som känner sig trygga på skolan 
(7–10) är 97% och (4–6) är 3%. Sett till andelen killar och tjejer så kan vi se att 97% av 
flickorna känner sig trygga i skolan medan 99% av pojkarna känner sig trygga i skolan.  
 
När vi sedan ser till läsåret 21/22 för andelen elever på skolan som upplever att de 
behandlar varandra på ett bra sätt (7–10) visar staplarna att 88% av våra elever upplever att 
de behandlar varandra på ett bra sätt medan (4–6) visar att 12% av våra elever upplever att 
de behandlar varandra på ett bra sätt på vår skola.  
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Sett till andelen killar och tjejer för läsåret 21/22 som upplever att de behandlar varandra på 
ett bra sätt så kan vi se att 85% av flickorna upplever att eleverna behandlar varandra på ett 
bra sätt och att 92% av pojkarna upplever att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt på 
vår skola.  
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6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen  
 

Sett till hur skolans organisation och arbetssätt motsvarar författningarnas krav och 
elevernas behov, och därmed ligger till grund för elevernas måluppfyllelse kan vi som skola 
konstatera att det är organisationen utifrån vår tydliga uppdelning av arbets- och 
utvecklingsorganisation samt att vi i merparten av ämnena erbjuder varierad undervisning 
som är det som främst ligger till grund för skolans resultat. För om vi exempelvis ser till hur 
vi som skolledning har organiserat undervisningen så finns det idag en tydlig rutin kring 
ärendegång för elever som riskerar att inte nå målen. Det i sin tur har lett till att vi som skola 
kan redan i ett tidigt skede lägga in adekvata och proaktiva stödinsatser för att våra elever 
ska nå målen och/eller framförallt en fullständig gymnasieexamen efter tre års studier hos 
oss. Exempel på stödinsatser kan vara stöd av specialpedagog, studiecoach, lovskola 
etcetera. Utöver det har skolledningen på skolan även organiserat ett arbete med att 
utveckla undervisningen. 
 
Om vi ser till skolans utvecklingsområde utifrån arbetsplanen som innefattar att utveckla 
undervisningen utifrån området ”Tydlighet i mål, innehåll och struktur” och utifrån det öka 
examensgraden (100 % i mål) så arbetar vi med strukturerad kompetensutveckling på skolan 
i syfte att utveckla och förbättra undervisningen och, som tidigare nämnts leds detta arbete 
av skolans specialpedagog. Innehållet i de pedagogiska utvecklingskonferenserna, som då 
som tidigare nämnts sker på onsdagar, har styrts av problem och utmaningar som finns i 
pedagogernas undervisning vilket gjort det begripligt och intressant för all personal. Så med 
stöd av forskning kan då skolans specialpedagog förklara elevers ojämna förmågor och 
svårigheter. Detta då genom att skolans undervisande pedagoger har fått stöd utifrån samtal 
i hur de kan anpassa undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar och 
meningsfull för alla våra elever. 
 
Utöver ovanstående utvecklingsområde utifrån arbetsplanen har vi även ett ytterligare 
utvecklingsområde som innebär att implementera rutinen/arbetet med ärendegången för 
EHT och mentorsuppdraget. Detta för att ge det pedagogiska perspektivet en mer 
framträdande roll och eleven i fokus, och det som vi som skola kan konstatera är att detta 
arbetssätt har givit oss goda resultat på elevernas måluppfyllelse på det viset att vi nu fångar 
upp våra elever tidigare, mycket tack vare bättre rutiner och ett bättre samspel mellan 
undervisande pedagoger, mentorer och EHT.   
 
Sett till hur vår undervisning är upplagd så genomsyras den, som tidigare nämnts, av kreativt 
skapande. Det innebär rent konkret att undervisande pedagoger arbetar aktivt med att i sin 
undervisning erbjuda varierade undervisningsformer till alltifrån föreläsningar, 
seminarium/seminarier, workshop, fallstudier, simulering, projekt- och problembaserade 
undervisning, individuell handledning, grupphandledning, masterclass, rollspel, laboration, 
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räknestuga, projektorienterad undervisning och så vidare. Och i en förlängning, vilket skolans 
specialpedagog redan har påbörjat detta arbete, så kommer vi att även starta och avsluta 
våra lektioner likadant i våra klassrum. Detta då vår tror är att en tydlig lektionsstruktur kan 
både underlätta för elever samt vara ett avgörande stöd för de elever som behöver 
förutsägbarhet eller som har svårigheter med exempelvis arbetsminnet.  
 
Gällande forum för lärare att diskutera pedagogiska och/eller didaktiska frågor, samarbeten 
och ämnesöverskridande arbeten så sker det vid våra utvecklingskonferenser på onsdagar.  

 
Bedömning och betygssättning  

Sett till hur vi arbetar med rättssäker och allsidig bedömning på skolan för att kvalitetssäkra 
har vi under föregående läsår genomgått webbkursen ”Bedömning och betygsättning”, och 
det i sin tur har lett till att undervisande pedagoger på skolan har fått ytterligare stöd i 
arbetet med att främja en ökad rättssäkerhet och likvärdighet kring den bedömning och 
betygssättning som sker på skolan. Och gällande att även kvalitetssäkra bedömningen för de 
lärare som saknar legitimation så kan vi konstatera att dessa lärare fortsatt arbetar kvar på 
skolan även detta läsår och det i sin tur medför att även dem har genomfört webbkursen. 
Men som sagt utöver det, då det är ett lagkrav, har vi som skola sett till utifrån rättssäkerhet 
för den allsidiga bedömningen för de olegitimerade lärarna att varje olegitmerad lärare har 
en egen mentor som stöttar vid bedömning och betygssättning. Detta innebär dock inte att 
den legitimerade läraren deltar vid den olegitimerade lärarens undervisning, inte heller 
behöver den legitimerade läraren samla in eget bedömningsunderlag utan vi som skola 
rättssäker att det finns dokumentation för medbedömande lärare att få ta del av vid aktuell 
betygsättning. 
 
Vidare gällande sambedömning så har vi inför detta läsår arbetat med rättssäker bedömning 
i samband med de nationella proven i matematik 1b, svenska 3 och engelska 6. Här fick 
undervisande lärare i matematik, svenska och engelska möjlighet att tillsammans genomföra 
rättningar av de nationella proven. Utöver det valde dem även att tillsammans genomföra de 
muntliga föredragen av de nationella proven. Detta för att återigen rättssäkra bedömningen 
av de nationella proven.  
 
Utöver det har vi också arbetat med allsidig bedömning på det viset att vi har medvetet 
använt oss av varierande bedömningsformer. Vårt huvudfokus här har främst varit att 
erbjuda olika bedömningsformer för alla våra elever. Exempel på det har bland annat varit 
skriftliga, muntliga och observerande. För som sagt, ett faktum har varit att desto bredare 
bild vi har av en elevs kunskaper och förmågor, ju större är möjligheterna till att göra just 
adekvata bedömningar som då speglar en allsidig bild av våra elevers kunskaper. Så utifrån 
det har vi även under våra utvecklingskonferenser på onsdagar med stöd av skolans 
specialpedagog medvetet diskuterat olika bedömningsformer då en bedömning sett till 
elevers kunskaper kan ske både formellt som informellt. För sett till bedömningar, vare sig 
de är formella eller informella, så pågår det kontinuerligt och utifrån det är vi angelägna om 
att variera våra bedömningssituationer så att de inte ensidigt gynnar de elever som har 
lättare att visa sitt kunnande i ett visst sammanhang. Utifrån det har undervisande 
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pedagoger hjälpts åt att medvetandegöra för varandra formerna för hur elever kan visa sitt 
kunnande i en och samma uppgift. Detta då det är särskilt viktigt och betydelsefullt att alla 
våra elever får likvärdiga förutsättningar till att visa sitt kunnande vid bedömningssituationer 
som väger tungt vid betygsättning.  
 
Sett till avvikelser mellan de nationella provresultaten och de behörighetsgivande kurserna i 
svenska 3 och engelska 6 kan vi som skola konstatera utifrån resultaten att det skiljer sig 
marginellt åt. Exempelvis nådde alla våra elever godkänt i de nationella proven i svenska 3 
medan 5 % inte fick ett godkänt slutbetyg i denna kurs. Och sett till pojkar och flickor så kan 
vi även här se att de resultaten skiljer sig åt marginellt då ingen av våra pojkar och flickor fick 
ett F i betyg på de nationella proven i svenska 3 medan 5 % av flickorna fick slutbetyget F och 
4 % av pojkarna fick slutbetyget F i denna kurs. När vi sedan ser till engelska 6 så kan vi även 
här se att 2 % av eleverna fick ett F i betyg på de nationella proven medan 5 % fick betyget F i 
slutbetyg. Och sett till pojkar och flickor kan vi se att 8 % av flickorna fick ett F i betyg på de 
nationella proven medan alla våra elever nådde ett godkänt slutbetyg, och när vi ser till 
pojkarna i det aktuella ämnet så kan vi se att alla våra elever nådde målen på de nationella 
proven medan 8 % av pojkarna fick betyget F i slutbetyg. Så med det sagt kan vi konstatera 
att utifrån våra resultat på de nationella proven sett till slutbetygen, i de behörighetsgivande 
kurserna; svenska 3 och engelska 6, att betygsättningen på vår skola är rättvisande och 
likvärdig sett till ovanstående redovisning. 
 
När vi sedan ser till kursen matematik 1b så ser vi att det förekommer avvikelser mellan de 
nationella provresultaten och elevernas slutbetyg. För sett till resultaten på de nationella 
proven i kursen matematik 1b så fick 50 % av våra elever betyget F och 33 % betyget E, och 
sett till elevernas slutbetyg i denna kurs så fick 21 % av våra elever betyget F och 60 % av 
våra elever betyget E. Och när vi sedan ser till flickor och pojkar i denna kurs så kan vi här se 
att 38 % av flickorna fick betyg F och 44 % betyget E på de nationella proven och sett till 
slutbetyget i denna kurs ser vi att 15 % av flickorna fick betyget F och 70 % betyget E. Och 
sett till pojkarna så fick 60 % betyget F på de nationella proven och 25 % fick betyget E 
medan slutbetyget i denna kurs slutade med att 24 % fick betyget F och 54 % fick betyget E. 
Så utifrån ovanstående redogörelse vill vi som skola sammantaget konstatera att de 
nationella proven är obligatoriska i skolan och att de också ligger till grund för att ge alla våra 
elever samma förutsättningar att visa vad de kan samt även vara ett stöd så att 
betygsättande lärare kan ge sina elever rättvisa bedömningar. Men med det sagt vill vi som 
skola ändå påvisa vikten av att allting inte kan prövas vid ett enskilt prov, och att resultaten 
från ett nationellt prov, i det här fallet matematik 1b, är endast en del av den samlade 
bedömningen som slutligen leder fram till ett betyg på aktuell kurs. Lärarens uppgift är 
nämligen att göra en helhetsbedömning av elevernas kunskaper och det är det som har 
gjorts i detta fall, vilket är en förklaring till avvikelsen från de nationella proven och elevernas 
slutbetyg.  

 
Utvärdering och analys 

Sett till årets arbetsplan där målområdena för LBS Kreativa gymnasiet var: 
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● Att utveckla undervisningen utifrån området: Tydlighet i mål, innehåll och struktur, 
och utifrån det öka examensgraden (100 % i mål) 

● Att implementera rutinen/arbetet med ärendegången för EHT och 
mentorsuppdraget. Detta för att ge det pedagogiska perspektivet en mer 
framträdande roll 
 

Vi kan som skola konstatera sett till våra kunskapsresultat att vår examensgrad landade i år 
på 94 % och det är en ökning från föregående år som då var 83 %. Även andelen elever med 
avgångsbetyg beräknad på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett 
fullständigt program har det även där skett en ökning från 13,3 % till 14,1 %. Detsamma 
gäller för betygsfördelning samtliga elever där nu endast 5 % av eleverna får betyget F 
medan samma siffra föregående år var 6 %. Så även här har det skett en positiv minskning i 
antal F i betyg. Varför resultaten ser ut som de gör beror på vårt arbete med att utveckla 
undervisningen. För sett till undervisningen kan vi som skola konstatera att vi har utvecklat 
undervisningen och att det in sin tur har ökat vår examensgrad från föregående år och 
framgången till dessa positiva resultat beror till stor del på skolans fortbildningssatsning, 
nämligen våra utvecklingskonferenser på onsdagar. Detta arbete som då har letts av skolans 
specialpedagog har som sagt gått ut på handledande samtal i grupp där undervisande 
pedagoger har handletts i sitt arbete och dess svårigheter samt utmaningar i klassrummet. 
Utöver det har även denna fortbildningssatsning givit skolans pedagoger verktyg i hur man 
som undervisande pedagog kan anpassa undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig, 
hanterbar och meningsfull för alla våra elever. Inför nästkommande läsår kommer vi 
fortsättningsvis att arbeta vidare med detta då denna fortbildningssatsning har varit en stor 
del i våra goda resultat. Och utifrån det har vi som ledning beslutat att vi ska bibehålla denna 
typ av pedagogiskt forum då vår förhoppning är att det kommer att leda till ytterligare 
förbättringar på våra studieresultat.  
 
Om vi ser till kunskapsresultaten mellan pojkar och flickor kan vi som skola konstatera att 
andelen med examen för flickor har ökat från föregående år från 83 % till 95 %. Detsamma 
gäller för pojkar då det även där har skett en ökning för andelen med examen från 83 % till 
93 %. Ser vi till avgångsbetygen har det även där skett en ökning för flickor från 14,8 till 15,3 
och för pojkar har det skett en ökning med andelen examen från 12,7 till 13,5. Så ett faktum 
är att de betygsprognoser som genomförs under året har varit till stor hjälp för vår 
verksamhet då vi genom att analysera prognoserna har kunnat besluta vilka proaktiva och 
extra insatser som har behövts läggas in för att vi ska nå en högre måluppfyllelse för varje 
enskild elev, på gruppnivå samt för specifika ämnen. Vidare har också vårt lokala verktyg; 
mentorskoll, varit till stor hjälp. Detta då vardera mentor på skolan samt skolans 
elevhälsoteam har haft möjlighet till att löpande under läsårets gång kunnat ta del av aktuell 
information om hur våra elever ligger till i de olika ämnena och det i sin tur har lett till 
snabbare insatser för att stötta de mentorselever som har halkat efter i sitt skolarbete.  
 
Om vi sedan ser till de olika ämnena så sticker fortsättningsvis ämnet matematik ut. Ämnet 
matematik stack även ut föregående år och det i sin tur innebär att vi fortsättningsvis har ett 
arbete kvar att göra här för att flera av våra elever ska nå en fullständig examen, och det 
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arbete som vi redan har påbörjat är att ändra om arbetssättet för undervisande pedagog i 
ämnet matematik. Detta då ämnet matematik till stor del har haft formaliserat lärande som 
metod. Formaliserat lärande innefattar att läroboken och kunskapsmatrisen får en central 
roll för undervisande pedagog, och det vi har sett är att det i sin tur innebär att flexibiliteten 
för att tillmötesgå elevernas olika sätt och framförallt behov av att lära inte erbjuds genom 
en alltför enformig undervisning. Så därför är det något som vi fortsättningsvis kommer att 
arbeta vidare med under kommande läsår och detta arbete kommer främst att göras genom 
att skolans specialpedagog fortsättningsvis kommer att handleda undervisande pedagog i 
hur man kan undervisa för att tillmötesgå alla elevers olika behov. Utöver stöd av skolans 
specialpedagog har vi som skola även ansökt om huvudmannastöd i form av en förstelärare i 
ämnet matematik där då tanken är att denna förstelärare ska ge ett mer ämnesspecifikt stöd 
i hur man som undervisande pedagog kan arbeta med matematiken så att fler elever når 
målen, att eleverna förbereds på att klara samtliga delar av de nationella proven på ett bra 
sätt samt hur man som undervisade pedagog även kan få in mera praktiska moment i 
undervisningen samt även lära sig att anpassa ett tempo så att alla elever hänger med.  
 
Vad gäller att främja en ökad rättssäkerhet och likvärdighet kring bedömning och 
betygsättning kan vi som ledning konstatera att webbkursen Bedömning och betygsättning 
har utgjort ett stöd för vårt arbete med att främja en ökad rättssäkerhet och likvärdighet 
kring den bedömning och betygssättning som sker på skolan. Och utifrån att denna 
webbkurs även har varit ett av skolans fokusområden föregående läsår kan vi 
fortsättningsvis konstatera att vi efter avslutad kurs har fått en ökad rättssäkerhet och 
likvärdighet kring bedömning och betygsättning men också en ökad förståelse kring betyg 
och bedömning i sin helhet. Detta då kursen har givit undervisande pedagoger ett stöd i 
processen inför, under och efter betygsättning och det i sin tur har lett till att elevernas 
utbildning har kvalitetssäkrats då varje undervisande pedagog nu efter genomförd kurs har 
en bredare förståelse för hur de ska tänka samt agera vid både bedömningar och vid 
betygsättning. Men utöver ovanstående har även kursen bidragit till ett gemensamt 
yrkesspråk på skolan. Webbkursen Bedömning och betygsättning har också kvalitetssäkrat 
bedömningen för de lärare som saknar legitimation. Detta då även dessa lärare som deltog 
föregående år i kursen arbetar kvar även detta läsår. 
 
Utöver ovanstående så rättssäkrar vi på skolan den allsidiga bedömningen för de 
olegitimerade lärarna genom att de har en egen mentor som stöttar vid bedömning och 
betygssättning. Det innebär alltså inte att den legitimerade läraren deltar vid den 
olegitimerade lärarens undervisning, inte heller behöver den legitimerade läraren samla in 
eget bedömningsunderlag utan vi som skola rättssäker att det finns dokumentation för 
medbedömande lärare att få ta del av vid betygsättning. Det innebär rent konkret att vid 
betygsättningen så delger den olegitimerade läraren i samtal med den legitimerade läraren 
vilka kunskaper eleverna har visat i olika bedömningssituationer. Detta ställer då så klart 
krav på den sammanfattade dokumentationen med det är för att vi som skola ska känna oss 
trygga med vår bedömning. Utöver det har vi som skolledning också tydliggjort för den 
legitimerade läraren att dem inte går i god för sin kollegas arbete i sin helhet utan den 
legitimerade läraren intygar att betyget som ges kan motiveras utifrån den sammanfattade 
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dokumentationen som finns samt utifrån de samtal som förts mellan den legitimerade och 
den olegitimerade läraren. I de ämnen där vi saknar behörighet på skolan så kliver rektor in 
och bedömer och då också utifrån samtal med den olegitimerade läraren. Värt att nämna är 
också att skolledningen känner sig trygga med de lärare som saknar lärarlegitimation och det 
beror främst på att de har, som tidigare nämnts, genomgått kompetensutveckling i form av 
kursen: Bedömning och betygsättning, samt att de också får stöttning av sin mentor. Ett 
arbete som vi dock har kvar att göra är sambedömning inom och mellan våra LBS-skolor. 
Men som sagt, vi är redan en bit på väg där då undervisande pedagoger främst genom 
ämnesträffar stöttar varandra och kan då även vid behov bolla frågor och funderingar kring 
betygssättning i de olika ämnena.   
 
Sett till att utveckla en ny mötesstruktur för elevuppföljning (ärendegång EHT och 
mentorsuppdraget) för att ge det pedagogiska perspektivet en mer framträdande roll så har 
vi arbetat aktivt med det även under detta läsår. Se analys av elevhälsoarbetet nedan.  

 
Slutsatser och arbete framåt 

Utvecklingsområden kommande läsår:  
● Extra anpassningar och särskilt stöd: att all personal planerar sin undervisning och 

kan bemöta alla elevers olika behov. 
● Tydliggöra rutiner: att all personal på skolan känner till och följer skolans rutiner.  

 
Värna om/hålla fast vid för att öka kvaliteten i undervisningen:   

● Utvecklingskonferens/pedagogisk forum: fortsatt fortbildning och handledning i 
arbetet med arbetet med att tydliggöra pedagogiken med stöd av skolans 
specialpedagog.  

● Att fånga upp elever tidigt och sätta in stödinsatser skyndsamt.  
● Att elevhälsoteamet fortsatt är närvarande och lättillgängliga för våra elever i såväl 

som i samtal som i klassrummet.  
 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  
Demokrati- och värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanens mål för Normer och 
värden samt Elevers ansvar och inflytande. Skolans mål är bland annat att varje elev kan 
göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 
grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra 
människors egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och 
kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor. Kommande 
läroplansskrivning om ”sexualitet, samtycke och relationer” ska i undervisande syfte ske 
återkommande och bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras 
förmåga att göra medvetna och självständiga val.  
 
Sett till hur vi organiserar demokrati- och värdegrundsarbetet på skolan så är det utifrån ett 
tydligt årshjul som innefattar bland annat månadsvisa avstämningar innehållande: 
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genomgång av LoV-arbetet på skolan, genomförande av LoV-enkät, analysarbete utifrån 
resultaten av LoV-enkäten samt upprättande av Plan mot kränkande behandling. 
Fortsättningsvis under läsåret arbetar sedan LoV-gruppen med att analysera det nuvarande 
läget på skolan för att på de månadsvisa avstämningarna kunna planera aktiviteter som 
främjar den goda stämningen som finns på skolan. Samtliga LoV-möten protokollförs även 
och LoV-representanter får då med stöd av LoV-samordnare fortbildning inom demokrati- 
och värdegrundsarbete på skolan.  
 
De redan planerade LoV-mötena har en förutbestämd planering med innehåll som rör 
demokrati- och värdegrundsarbetet på skolan, och förutom planeringen kan LoV-mötena 
komma att innehålla sådant som skolan har uppmärksammat. LoV på vår skola bedrivs 
främst av skolans kurator och en pedagog och i samråd med LoV finns även skolans 
skolsköterska samt specialpedagog till förfogande. De elevrepresentanter som deltar i LoV 
har röstas fram av klasskamrater och värt att nämna är att det finns en representant från 
vardera klass. När det sedan kommer till kränkningar så anmäls dem till skolans LoV-
samordnare. Kränkningen som sker anmälas då på en incidentrapport och lämnas till rektor 
som i sin tur anmäler kränkningen till huvudman. Viktigt att nämna är också att samtliga 
kränkningar utreds av LoV-samordnare tillsammans med EHT för att så snabbt som möjligt 
sätta in åtgärder, detta för att trygga upp våra elever på skolan. Vidare arbetar LoV-gruppen 
kontinuerligt med att förebygga att kränkningar förekommer, detta genom att månadsvis 
diskutera läget på skolan vilket då ger personal på skolan möjlighet att omedelbart agera.  
 

Utvärdering och analys 
Utifrån resultaten från LoV-enkäten kan vi konstatera att överlag har vi som skola goda 
resultat. På frågan: Upplever du att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt, 
har det nämligen skett en ökning från 92 % till 95 %. På frågan Känner du dig trygg på din 
skola, har det dock skett en minskning från 98 % till 96 %. Men utifrån våra resultat kan vi 
ändå sammantaget konstatera att våra elever fortsatt anser att det är tryggt på vår skola. 

 
Gällande ett utvecklingsområde som vi har haft på vår skola som då berör huruvida elever 
upplever att de behandlar varandra på ett bra sätt ser vi att det fortsättningsvis går att 
förbättra resultaten ytterligare samt att det kan finnas ett samband mellan detta resultat 
och den upplevda minskade tryggheten. Och utifrån det har LoV-gruppen tillsammans med 
sina kollegor på skolan analyserat och diskuterat riskfaktorer för detta. Därefter har sedan 
LoV-samordnare presenterat förebyggande och åtgärdande insatser för en förbättring i 
denna fråga. Vidare kommer vi som skola fortsättningsvis att arbeta med värdegrundsfrågor 
under mentorstiden kommande läsår 22/23. Värdegrundsfrågorna kommer då att utformas 
av LoV-gruppen för att sedan hanteras under mentorstiden av respektive mentor. Dock vill vi 
som skola fortsättningsvis även, som tidigare nämnts, betona att all personal på skolan 
ansvarar för att det sker ett kontinuerligt likabehandlings- och värdegrundsarbete på skolan 
och i undervisningen. 
  
Vidare anser vi att likabehandlings- och värdegrundsarbetet på skolan har varit 
framgångsrikt vilket ligger till stor grund för våra goda resultat. Vad som också skulle kunna 
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ses som en framgångsfaktor är LoV-gruppens främjande arbete för att skapa trygghet och 
gemenskap på skolan. Detta har då skett genom att LoV-gruppen tillsammans med andra 
elever genomfört aktiviteter på skolan som bland annat har varit kortspel under raster samt 
planera och genomföra temadagar. En annan viktig del för LoV-arbetet har också varit att 
redan vid terminsstart inkludera våra elever samt göra dem alla införstådda i ansvaret att 
tillhöra LoV-gruppen och vad det innebär på vår skola. Eleverna har sedermera varit en stor 
del av likabehandling- och värdegrundsarbetet på skolan. Värt att nämna är också att 
elevernas åsikter har vägt tungt och idéer har implementerats utifrån skolans värdegrund.  
 

Slutsatser och åtgärder till förbättring 
Vi på skolan kommer fortsättningsvis arbeta för att all personal har ett ansvar för att det sker 
ett kontinuerligt likabehandlings- och värdegrundsarbete på skolan. Vi har även utökat 
mentorstiden, detta för att vi tillsammans med våra elever ska få möjlighet till att fördjupa 
oss i värdegrundsfrågor. Utöver det kommer vi fortsättningsvis att vara tillsammans med 
våra elever under raster och i matsalen. Vi kommer även att fortsättningsvis ordna 
strukturerade rastaktiviteter för våra elever. Sett till hur fler elever ska involveras i LoV 
kommer också elevrepresentanter att, under mentorstiden, framföra vad som framkommit 
under våra LoV-möten. Detta då det ger fler elever möjlighet till att involveras i 
likabehandling- och värdegrundsarbetet på skolan. 

 
För den fortsatta tryggheten på skolan kommer personal att vistas i allmänna utrymmen 
såsom i matsalen och i korridorer. Värdegrundsorden på skolan ska nämligen genomsyra 
samtliga aktiviteter och vara en naturlig del av allt vi gör. Vidare ska LoV-representanter på 
ett större sätt få vara en del av skolans trygghetsskapande i form av rastvakter för att bjuda 
in skolkamrater i en gemenskap.  

 
Gällande den kommande läroplansskrivningen om ”sexualitet, samtycke och relationer” som 
då ska involveras i undervisningen och övriga skolsammanhang så kommer samtliga i 
personalen att genomgå en fortbildning via Skolverkets webbkurs ledd då av skolans 
specialpedagog, för en ökad kunskap kring sexualitet, samtycke och relationer. Detta för att 
all personal på skolan ska kunna besvara elevers frågor samt även kunna möta dem där de 
känner sig trygga att uttrycka dessa frågor. Vidare kommer också internationella dagar att 
uppmärksammas tydligare genom exempelvis externa föreläsare, och i samverkan med 
elevhälsoteamet, för att betona olikheter och öka elevernas acceptans.  

Elevhälsoarbetet 

Rektors organisering  
Skolans elevhälsa består av rektor, biträdande rektor/specialpedagog, skolsköterska, kurator 
och studie- och yrkesvägledare. Vid behov finns även möjlighet till rådgivning av skolläkare 
och skolpsykolog. Sett till mötestider så träffas elevhälsoteamet, som leds av skolans 
biträdande rektor/specialpedagog två timmar/vecka. Utredningar av särskilt stöd genomförs 
och vid behov upprättas åtgärdsprogram. Det är rektor som fattar beslut om upprättande av 

https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
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åtgärdsprogram och ansvarar för att se till så att det finns en fungerande organisation kring 
arbetet med särskilt stöd för elever på skolan.  
 
Elevhälsoteamet träffas som sagt, varje måndag klockan 10:00-12:00. Mötet protokollförs då 
utifrån rubrikerna: allmänt, det nuvarande läget på skolan och pågående samt nya 
elevärenden. Och sett till vad de olika rubrikerna står för så innebär rubriken allmänt det 
allmänna läget på skolan, inplanerade aktiviteter samt sådant som har uppmärksammats 
tidigare som fortfarande är aktuellt. Det nuvarande läget behandlar sådant som elevhälsan 
har uppmärksammat eller fått till sig under föregående vecka och nya elevärenden 
behandlar sådant som är pågående samt nyinkomna ärenden där elevhälsans professioner 
tar hjälp och stöd av varandra för att diskutera eventuella insatser. Och mellan klockan 
11:00-12:00 är det sedan dags för öppet EHT där då undervisande pedagoger har möjlighet 
till att boka in sig eller droppa in för allmän rådgivning gällande våra elever på skolan. 
 
Vidare har vi på skolan något som vi kallar för Resursen. I Resursen arbetar skolans 
studiecoach, som leds av skolans specialpedagog, med förebyggande och med åtgärdande 
elevinsatser utifrån de behov som specialpedagogens kartläggningar visar. Viktigt att nämna 
här är också att skolans specialpedagog och studiecoach, som även är skolans kurator, har 
ett nära samarbete där dem har kontinuerliga möten där också skolans specialpedagog följer 
upp skolans elever och handleder även studiecoachen. Utöver det ansvarar även Resursen 
för planering och utförande av både tentadagar och lovskola. Värt att nämna är också att vi 
som skola har valt att ha en delad tjänst som studiecoach och kurator då vi ser väldigt 
positivt på detta arbetssätt då skolans studiecoach dagligen träffar alla våra elever under en 
vecka och det faller sig då mer naturligt att som elev att även vända sig till skolans kurator i 
andra ärenden.  
 
Sett till elevhälsans främjande och förebyggande arbete består det bland annat av att vara 
aktiv i allmänna utrymmen samt under lektioner tillsammans med elever och pedagoger. 
Elevhälsan kan nämligen genom detta arbetssätt snabbt uppmärksamma situationer där 
elevhälsan kan vara behjälplig. Utöver det har även elevhälsan skapat mentorskoll som är en 
översikt över alla våra elever och dess kurser. I mentorskoll färgkodar nämligen lärarna 
kontinuerligt kurserna utifrån hur eleverna ligger till (grönt, gult eller rött). Även extra 
anpassningar skrivs in i mentorskoll av undervisande lärare. Varje mentor går sedan igenom 
mentorskoll under mentorstiden för att då kunna fånga upp sina mentorselever som 
exempelvis inte ligger i fas i sina skolarbeten. Utöver det har även alla klasser en extra 
resurstid på sitt schema och för de elever som behöver så finns det även möjlighet till att 
boka in en enskild tid hos studiecoach, men då som tidigare nämnts utifrån 
specialpedagogens bedömning, och om en elev blir gul och/eller röd i flera ämnen så 
samråder mentor med elevhälsan på den öppna EHT-tiden. Värt att nämna är också att varje 
mentor, i samband med genomgången av mentorskoll, då även går igenom sina 
mentorselevers frånvaro och i samband med det pratar då respektive mentor direkt med de 
elever som uppvisar tendenser till frånvaro. Och som sagt, vid olovlig frånvaro tas kontakt 
med berörd elev redan under samma dag. Utöver detta går även ledningen igenom alla 

https://docs.google.com/document/d/1vQivcQ2SY2irRKQTjWMfED_ONFDRyDBT/edit#heading=h.2grqrue
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elevers frånvaro en gång i månaden och följer sedan upp detta med respektive mentor vars 
mentorselever har en frånvaro över 20 % per månad.  
 
Vidare kan vi även nämna att elevhälsan arbetar aktivt med det närvarofrämjande arbetet 
tillsammans med hela lärarlaget. Här har vi bland annat påbörjat Academys utbildning 
“Närvarolyftet” som då skapar rutiner för en god kultur på skolan för att aktivt arbeta med 
att främja skolnärvaron. Utöver det så är det även värt att nämna att det alltid finns personal 
på skolan som varje morgon hälsar våra elever varmt välkomna. Detta då vi anser att det är 
viktigt med en god start på dagen samt att alltid bli sedd.  
 
Gällande studie- och yrkesvägledning (SYV) så har vi vår SYV på distans. Det innebär att SYV 
förmedlar främst sin information via digitala träffar, ett classroom samt via Schoolsoft. Men 
som sagt, utöver det har även SYV under två tillfällen besökt vår skola fysiskt och vid dessa 
tillfällen har det även givits tillfälle till ett fysiskt möte för att få ytterligare och enskild 
information och handledning av SYV.  
 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsarbeten 
I det främjande och förebyggande arbetet har ovanstående arbetssätt givit vår 
skolverksamhet goda resultat. Detta då EHT har bland annat implementerat “Öppet EHT” 
som en del av för att kvalitetssäkra elevernas utveckling och trygghet mot målen, 100 % i 
mål. Öppet EHT har då som sagt inneburit att all personal har givits möjlighet att konsultera 
samtliga professioner inom EHT om aktuella elevärenden inom en särskild tidsram. Och det 
vi kan se utifrån det är att när undervisande pedagoger får möjlighet till att konsultera 
professionerna inom EHT har det givit vår verksamhet större möjligheter till att arbeta 
förebyggande samt även främjande då elevärenden snabbare har kunnat uppmärksammas 
på detta sätt. Vid dessa tillfällen har även EHT tillsammans med undervisande pedagog haft 
möjlighet till att tillsammans besluta sig om elevärendet ska fortsätta som en “anmälan till 
EHT” eller om mentor fortsättningsvis kan arbeta vidare med de verktyg som givits av EHT-
teamet vid detta tillfälle.  
 
Utöver ovanstående har vi sett på våra studieresultat att en styrka med vårt EHT-team har 
varit det nära samarbete professionerna inom EHT har kunnat arbeta utifrån. Detta då det 
nära samarbetet har kunnat leda till att insatser, som tidigare nämnts, har kunnat sättas in 
snabbare och på så sätt har vi kunnat undvika insatser av större slag. Utöver det har även 
EHT-teamet kontinuerligt arbetat för att finnas nära till hands för såväl elever som 
undervisande pedagoger vilket har resulterat i ett naturligt samspel. Att även EHT-teamet 
befunnit sig i gemensamma utrymmen har även det bidragit till att EHT har kunnat 
identifiera problematiska förhållanden och situationer på ett snabbt sätt och därefter kunnat 
analysera samt sätta in insatser för att förebygga och främja elevernas hälsa.  
 
Vidare är det värt att nämna att EHT-teamet, i ledning av skolans specialpedagog, har lett 
skolans pedagogiska möten på onsdagar för att tillsammans med undervisande pedagoger 
sträva efter utveckling och förbättringar. Under detta läsår har våra pedagogiska möten på 
onsdagar bland annat innehållit olika utvecklingsområden på ett rullande schema, och 
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framförallt har mötena då karaktäriseras, som tidigare nämnts, av boken: Skolcoachboken, 
egen utveckling - gemensam framgång, vilken tar upp utmaningar i det pedagogiska arbetet 
och i bemötande av elever. Sedermera har innehållet i de pedagogiska mötena styrts av 
problem eller utmaningar på skolan som EHT har uppmärksammat i sitt arbete. Dessa möten 
har sedan också lett till en starkare VI-känsla och ett tryggare klimat med acceptans att 
mötas inför olika utmaningar och svårigheter på skolan och i klassrummet.  
 

Slutsatser 
Den sammantagna bedömningen av det främjande och förebyggande arbetet har fallit ut 
väl. Elevhälsans arbete har bland annat resulterat i att undervisande lärare aktivt och 
medvetet bidragit till en tryggare stämning hos såväl kollegiet som eleverna. Elevhälsan har 
också utöver det arbetat nära pedagogerna i olika pedagogiska forum samt varit tillgängliga 
för handledning vilket också har inneburit att pedagogerna har fått större förståelse för 
vikten av det främjande arbetet.  
 
Vidare kan vi också konstatera att en styrka för elevhälsans del har varit att skolans elevhälsa 
har varit samstämd samt även väldigt kompetent, och det i sin tur har bidragit till att 
elevhälsan har kunnat anpassa elevhälsans arbete utifrån nivå och behov hos kollegiet samt 
även hos eleverna. Sett till effekterna av detta kan vi som skola, som tidigare nämnts, 
konstatera en ökad VI-känsla, engagemang och kompetensutveckling, samt även en ökad 
trygghet, motivation och måluppfyllelse. Elevhälsan har nämligen nått goda resultat och 
kommer fortsättningsvis att arbeta nära kollegiet. Ett nära samarbete har bland annat 
inneburit att elevernas behov har uppmärksammats tidigare och har med större säkerhet 
följts upp, och det i sin tur har också varit en stor del av det främjande och förebyggande 
arbetet på skolan. Detta då arbetet tillsammans med undervisande pedagoger har främjat 
undervisningen för samtliga elever. Så utifrån det kommer elevhälsan att fortsättningsvis att 
värna om samt även utveckla det gemensamma värdegrundsarbetet på skolan. Detta då 
värdegrundsarbetet har bidragit till ett större samarbete sinsemellan de olika 
professionerna. Värt att nämna är också att kollegiet uppskattar elevhälsan på vår skola och 
alla på skolan ser elevhälsan som en oerhörd tillgång. Och sett till rutinen för frånvaron som 
då innehåller ett nära samarbete med EHT vilket vi har sett givit positiva effekter på så kan vi 
ändå se att just närvaron är fortsatt aktuellt på vår skola inför läsåret 22/23 då frånvaron är 
fortsatt hög.   
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7. Sammanfattning och fokus framöver 

 
De viktigaste slutsatserna från vår utvärdering av verksamheten som vi tar med oss till 
läsåret 22/23 är att vi kommer att hålla i och ut de processer som vi sakta men säkert har 
påbörjat, såsom att vi kommer att arbeta vidare med våra nyskapande rutiner så att de 
förankras ytterligare. Utöver kommer vi fortsätta att arbeta med:  
 

● Tydliggörande pedagogik 
● Arbetet med extra anpassningar i klassrummet och proaktiva insatser  

 
Utöver det kommer vi även att under läsåret 22/23 att ha närvaron som ett utav våra 
utvecklingsområden samt matematikundervisningen då vi fortsatt kan se att resultaten inte 
är tillfredsställande. Vi kommer även att under strukturerade former arbeta med 
värdegrundsfrågor, under framförallt mentorstiden. Detta då vi har sett att det har givit oss 
goda resultat för vårt likabehandlings- och värdegrundsarbete på skolan.  
 
Sett till det pedagogiska utvecklingsarbetet kommer vi fortsättningsvis att arbeta med 
pedagogiskt forum kring elevers olika behov, och sett till värdegrundsarbetet på skolan 
kommer vi även att fortsätta arbeta med att all personal har ett ansvar för att det sker ett 
kontinuerligt likabehandlings- och värdegrundsarbete på skolan.  

Mer ingående kring våra utvecklingsområden och hur vi ämnar implementera dessa 
framkommer i arbetsplanen för 2022 som vi då formulerar i samband med läsårsstart i 
augusti. 
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