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1. Ledare – rektor har ordet 

Vårt fjärde läsår här i Örebro är till ända. Jag blickar tillbaka och det är med stolthet jag 
tänker på den ”resa” elever och personal har gjort under året. Särskilt med tanke på att vi 
haft en pandemi att ta hänsyn till vilket bidragit till extra krav på oss alla. På skolan har vi 
varit knappt 200 elever och 19 personal som har arbetat intensivt för att skapa en bra grund 
till våra elever inför deras framtid.  Det har varit intensivt, utmanande och otroligt lärorikt år 
med fokus på våra värdeord trygghet, kreativitet och lärande.  

 
Att arbeta mot målet att forma Örebros mest kreativa skola har funnits med och våra elever 
har varit goda ambassadörer vid våra öppet hus och när presumtiva elever besökt oss både 
på plats och några digitalt som elev för en dag.  

 
En viktig del i skolans utveckling är vårt systematiska kvalitetsarbete. Detta arbete ger 
verksamheten mätbara data som sedan ligger till grund för de beslut som tas för att eleverna 
ska nå hög måluppfyllelse och ha en god arbetsmiljö. Vi är väldigt måna om att alla elever 
hos oss ska känna sig trygga och inspirerade att nå sina egna mål och utvecklas som 
individer.  

 
Vårt systematiska kvalitetsarbete, i kombination med personal som inspirerar och 
entusiasmerar är nyckelfaktorer för att skapa en bra värdegrund och goda studieresultat. Vi 
hoppas på och arbetar för att våra elever ska nå sina mål hos oss som lägger grunden för 
jobb och vidarestudier när de går ut årskurs 3 på LBS i Örebro.  

 
I augusti flyttade vi in i våra nya fina lokaler och numera har vi alla kurser, alla elever och all 
personal under ett och samma tak. Det är vi så glada för och vi kan fortsätta utveckla skolan 
till en kreativ och inspirerande skola med utbildningar i framkant. 

 
Nu lägger vi läsåret 2021/2022 till handlingarna och det är med värme och enorm stolthet 
jag ser hur våra elever har kämpat för att nå goda studieresultat och hur personalen har 
arbetat för att bidra till detta. Det känns gott inför framtiden. Nu är det dags att summera 
och blicka framåt mot kommande mål och nästa läsår! 

 
Lovisa Sundh Isacson 
Rektor LBS Örebro 

 
 

  



 
 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Kreativa Gymnasiet Örebro är Ljud & Bildskolan AB. Vi har bedrivit 
utbildning sedan 1993 och gymnasieutbildning i egen regi sedan 2001. Sedan augusti 2007 är 
vi en del av AcadeMedia. 
 
LBS Örebro är, tillsammans med 17 andra skolor, en del av LBS, som huvudsakligen bedriver 
gymnasieutbildningar inom följande program: 
● Estetiska programmet – Estetik och media, Bild och formgivning samt Musik 
● Teknikprogrammet – Samhällsbyggande och miljö, Design och produktutveckling 
samt Informations- och medieteknik 
 
På LBS Mediegymnasiet bedrivs även utbildning inom Samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktningarna beteendevetenskap och medier samt information och kommunikation. Några 
skolor tar även emot elever på Introduktionsprogrammet. 

LBS hade läsåret 2021/2022 18 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Örebro i norr. 
Under läsåret 2021/2022 var det över 4300 elever som studerade på våra skolor.  

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

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

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

 

  



 
 
 

Om LBS Örebro 
LBS i Örebro startade hösten 2018. Skolan har sju klasser, tre inom teknikprogrammet och 
fyra inom estetprogrammet. Vi har fyra nationella inriktningar inom de programmen, ESBIL, 
ESEST, TEINF och TEDES. Skolan har 195 elever och det är 19 personal som arbetar på skolan. 

Fördelningen mellan pojkar och flickor är ojämn, vi har haft färre flickor än pojkar under 
läsåret. Många elever kommer från Örebro kommun, men även kranskommunerna är högt 
representerade.  
 

Elever 

● Antal elever fördelat per program och årskurs 
 

Nationellt program Nationell inriktning 
r 1 r 2 

Å
r 3 

Teknikprogrammet Design och 
produktutveckling 6 2 

1
6 

Teknikprogrammet Informations- och 
medieteknik 6 0 

7 

Estetprogrammet Estetisk och media 
4 

 5 

Estetprogrammet Bild och formgivning 
0 7 

1
9 

 
● Socioekonomisk bakgrund* (enhetsnivå) 

 

Läsår An
del (%) 
flickor 

Andel 
(%) pojkar 

Andel (%) 
högutbildade föräldrar 

Andel (%) 
utländsk bakgrund 

2020/2021 36 64 64 21 

2021/2022 36* 64* 65* 17* 

             * Statistik från den 15 oktober 2021, hämtat från Skolverket 2022-06-22 

Personal 
Det har under läsåret 21/22 varit 14 lärare anställda på skolan. 11 har en lärarexamen, en av 
dem tar sin lärarexamen nu i juni och de andra två har adekvat högskoleutbildning utifrån 
våra profiler.  Rektor har gått den statliga rektorsutbildningen.  

Skolans elevhälsa består av specialpedagog (50%), speciallärare (50%), kurator (60%), 
skolsköterska (25%) och SYV (20%). Den externa elevhälsan tar vi in fem gånger/läsår och 
består av skolpsykolog och skolläkare. Skolsköterskan är utbildad skolsköterska och kuratorn 
är utbildad beteendevetare. Specialpedagog har förutom sin examen som specialpedagog 
(legitimerad) också lärarexamen för gymnasieskolan (legitimerad). 



 
 
 

 Lokaler  
På skolans ca 1500 kvm (fördelade på tre plan) finns alla de förutsättningar som krävs för att 
bedriva våra program med god kvalitet. Förutom undervisningssalar för teoretiska ämnen 
finns salar som fotostudio, labbsal och grupprum. Utöver detta finns gemensamma 
uppehållsutrymmen fördelade över skolan. Samtliga lektionssalar är utrustade med trådlöst 
nätverk, projektorer och högtalare. Skollunch tillhandahålls på skolans bottenvåning. På 
skolan finns ett skolbibliotek med aktuell litteratur. I övrigt ligger stadsbiblioteket på ca 15 
minuters gångavstånd från skolan och används också, vid behov, i undervisningen. 

Skolans idrottsundervisning består av både teori och fysisk aktivitet. Utöver träning i 
kommunens idrottsarenor/hallar så består idrotten av olika aktiviteter såsom bad, 
racketsporter, friluftsliv etc. För uteaktiviteter nyttjar vi grönområden, skog, sjöar och parker 
som finns intill skolans lokaler.  

 
Organisation och arbetsformer 

Vi har en ambition att vara en skola som utbildar för framtiden. Under sina tre år på skolan 
arbetar eleverna aktivt med att förbereda sig inför framtidens krav och förväntningar. Vidare 
vill vi gärna jobba tematiskt och ämnesövergripande för att våra elever ska se samband 
mellan sina kurser på sin utbildning. Den formativa bedömningen är viktig då vi hela tiden 
följer elevernas utveckling.  

Undervisningen på LBS Örebro organiseras oftast i längre pass, vilket möjliggör fördjupning 
och tydligare målfokus för eleven. Pedagogerna och eleverna hinner också med att lära 
känna varandra och bygga relationer vilket är en viktig del för att nå förtroenden och fortsatt 
utveckling. Rektor leder skolan och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Till sin hjälp 
har hon en ledningsgrupp som består av skolans biträdande rektor och ytterligare två 
lärlagsledare.  

Skolans elevhälsa består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och SYV. På 
skolan finns tre lärlag, två av dem består av lärare och ett av skolans elevhälsa kallad 
Bryggan.  

Ledningsgruppen ses varje vecka och det gör även lärlagen. Lärlagsledarna tar med sig frågor 
mellan lärlagen och ledningsgruppen för att bidra till högre delaktighet inför beslut som 
fattas på skolan. Skolans administration består av en administratör och hon bistår rektor i det 
dagliga arbetet. Hon stöttar även övrig personal i det administrativa arbetet samt ansvarar 
för informationsflödet på skolan.  

Skolans administratör utgör en viktig del i kommunikationen mellan skolan och hemmet. Hon 
sitter också med i skolans ledningsgrupp utifrån sin roll som biträdande rektor på skolan. Hon 
är lärlagsledare för lag Bryggan som är skolans elevhälsa.  



 
 
 

Med grund i de mål och riktlinjer som finns för verksamheten fattar rektor beslut gällande 
läsårets riktning, som delges all personal och tillsammans driver vi skolutveckling och 
pedagogisk utveckling. För att bedriva systematiskt kvalitetsarbete genomför rektor 
kontinuerligt klassrumsbesök, utvärderingar och analyser av resultat, samt 
medarbetarsamtal/resultatsamtal för att nå uppsatta mål. Både elever och personal är aktiva 
deltagare vid alla tillfällen då möjligheter ges. 
  



 
 
 

 
3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom LBS vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 
kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi har en 
gemensam definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i 
verksamheten utvärderas. Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma 
framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål. 
 
Vår kvalitetsdefinition: 
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet 
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

 

 
 
Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket 
sätt huvudmannen och skolledningen 
organiserar och skapar förutsättningar för 
utbildningens och undervisningens 
genomförande, dels om andra förutsättningar i 
form av t.ex. sammansättning av personal och 
elever. 
 
Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och 
kvaliteten i det vi gör.  
 
Resultatkvalitet handlar kort och gott om i 
vilken utsträckning vi når de nationella målen. 

 
Våra framgångsfaktorer: 

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

 
Proaktiv uppföljning 

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

 
Kollegial samverkan 

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

 
Aktiv resursfördelning 

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



 
 
 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Kvalitetsarbete inom LBS handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de 
behöver för att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem inför det 
studie-, arbets- och samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet. Det innebär att vi som 
jobbar inom LBS hela tiden gör oss medvetna om vad vi gör, varför, hur vi gör det och vart 
det leder för eleverna. Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt 
som är rättssäkert och som vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare 
studier och arbetslivet. 
 
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och 
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som 
genomförs är en Likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att 
ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering, 
två Undervisningsutvärderingar (november och maj) där eleverna får möjlighet att ge sin bild 
av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam 
Elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av utbildningen. I 
november och i april görs dessutom betygsprognoser i syfte att proaktivt fånga upp de elever 
som riskerar att inte nå målen.  
 
Varje månad har skolchefen en månadsuppföljning med varje enskild rektor. Under 
månadsuppföljningen följer skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet 
som sker på skolan. 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderas 
kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är 
skolans arbetsplan, undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och 
nationella provresultat.  
 
Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 
huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 
och kollegiet 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. 
 

Vårt lokala systematiska kvalitetsarbete 
Grunden i kvalitetsarbetet på LBS Örebro bygger på delaktighet, samverkan och 
processorienterat arbetssätt mot gemensamma mål med utgångspunkt i läroplanen. Arbetet 
utgår från en lägesbedömning och avslutas med en resultatutvärdering. Däremellan följer vi 
regelbundet upp arbetet och samlar in den dokumentation som bildar underlag för den 
slutliga resultatutvärderingen, då vi identifierar nya utvecklingsområden i behov av insatser 
för ökad måluppfyllelse. Lägesbedömningen, uppföljningen och resultatutvärderingen görs ur 
flera perspektiv och i flera forum. Hos skolledning, lärarlag, arbetsgrupper, elevråd och 
klasser.  
 
För oss är det värdefullt att alla får komma till tals och därför sker analyser både genom 
gruppdiskussioner men också genom skriftliga, anonyma fritextsvar till fördjupade 
följdfrågor. Analyser på detta sätt sker efter varje kvalitetsuppföljning såsom elevenkät och 
prognossättning i både personal- och elevgrupper. För att ytterligare ta tillvara på elevernas 
fördjupade åsikter, tankar och förslag samt få de att känna sig delaktiga i hög utsträckning så 
har vi två programråd på skolan samt en likabehandling - och värdegrundsgrupp. Därtill har vi 
mentorstid varje vecka där vi kan lyfta upp frågor som rör verksamheten men det är också 
användbart utifrån att vi får input kring vad som är viktigt för eleverna där och då. Under 
pandemin har dessa mentorstider varit extra viktiga i uppföljningen av vårt arbete samt att 
säkerställa elevernas mående. 
 
Arbetsprocessen bidrar till en systematik i kvalitetsarbetet och ett säkerställande att vi gör 
rätt saker. Samtidigt ger processen utrymme för att uppmärksamma sådant som sker 
spontant på skolan med målen i fokus.  
 
Allt underlag i kvalitetsarbetet samlas på ett och samma ställe på skolans gemensamma 
digitala drive. På så vis kan vi följa arbetet och ha grepp om hur arbetet utvecklas under året 
och över tid. För att hela tiden hålla en röd tråd så dokumenterar vi de löpande analyser som 
görs under året i vår kvalitetsredovisning. 
 
 
 



 
 
 

 
 
  



 
 
 

4. Läsåret 2021/2022 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Under läsåret 21/22 har LBS Örebro arbetat med ett antal fokusområden som formulerats i 
en arbetsplan.  
 
Målsättning 
- Fokus 1.: “Tryggt ledarskap i klassrummet” 
- Fokus 2: ”Skapa en kreativ och attraktiv skola med högt söktryck” 
- Fokus 3: ”Höja måluppfyllelsen, elevernas motivation och närvaron hos våra elever” 
 
Bakgrund 
Efter att vi summerat vårt tredje läsår uppkom vissa tydliga behov som vi behövde arbeta 
vidare med framåt. Därför avsatte vi en heldag i augusti för lärarna att fundera över hur vi 
skulle arbeta med dessa mål under kommande läsår. Vi tog också hjälp av Maria Bivesjö på 
Academy för att få en workshop kring närvaro som vi kunde se var ett tydligt område för oss 
att arbeta aktivt med. Vi har under läsåret som gått (21/22) varje månad följt upp dessa 
fokusområden och anpassat insatserna efter nuläget och ser att flera av insatserna har gett 
bra resultat.  

 
Metoder 
Fokusområde 1: “Tryggt ledarskap i klassrummet” 

Metod: Arbeta med att få till strukturer och att all personal är väl insatta i de 
överenskommelser vi har på skolan. Vi vill få in detta i vårt årshjul för utbildning och lärarna 
önskar auskultation hos varandra med möjlighet att utvärdera sin egen undervisning.   

 
Fokusområde 2: ”Skapa en kreativ och attraktiv skola med högt söktryck” 

Metod: Varierade uppgifter, undervisningsformer och tillvägagångssätt för 
examinationer. Anpassningar på gruppnivå som höjer måluppfyllelsen för våra elever. 
Elevinflytande är en framgångsfaktor och en viktig del för att nå detta mål. Marknadsgruppen 
arbetar för att ta fram underlag och planera in skolbesök, öppna hus och elev för en dag för 
att visa upp vår verksamhet för kommande elever. 

 
Fokusområde 3: ”Höja måluppfyllelsen, elevernas motivation och närvaron hos våra elever” 

Metod: förtydligande av kunskapskrav i samtliga kurser, EWS oftare, närvarolyftet, 
samma matriser i Schoolsoft, tydliga rutiner kring frånvaro (EHT) 

 
Fokusområdets effekter 
Fokusområde 1 - vid läsårsstart hade ledningsgruppen på skolan tagit fram tydliga dokument 
för hur en lektion på skolan ska gå till, struktur och innehåll samt utvärderingsmall som 
presenterats för all personal efter beslut i ledningsgruppen. Alla lärare fick en genomgång av 
detta och det har följts upp varje månad. Både elever och lärare har berättat på dessa 
uppföljningar att strukturen har hjälpt till för att underlätta i arbetet för att kunna nå 
godkända betyg.  



 
 
 

 
Fokusområde 2 – Läsåret började bra med tydliga och varierande uppgifter för våra elever. 
Det som ställde till det var när vi gick över helt till distansundervisning. Det bidrog till att flera 
av våra elever fick svårigheter med vissa kurser som var svårare än andra att klara på distans. 
Lärarna använde konferenstid till att hjälpas åt att ta fram lämpliga uppgifter och insatser för 
att nå även de elever som upplevde distansen som ett hinder.  
 
Fokusområde 3 – Att nå en hög närvaro och måluppfyllelse hos våra elever anser vi vara vårt 
kärnuppdrag och vi är helt övertygade om att dessa två hör ihop. Vi har jobbat för att nå 
detta t.ex. genom att närvaro stäms av på varje lektion, sms skickas hem vid frånvaro, 
mentor följer upp närvaron veckovis och tar kontakt med hemmet, kurator/syv har 
månadsuppföljning samt att kurator svarar i frånvarotelefonen varje dag.  
 
Sammanfattning 
Överlag kan vi se att pandemin har påverkat oss mer än vi trodde från början. Vi har ändå 
lyckats bra utifrån fokusområdena ovan och vi ser att vi kommer fortsätta med detta viktiga 
arbete även nästa läsår med vissa justeringar och komplement. Vi hoppas och tror att vi får 
mer ett vanligt läsår och att vår nya lokal där vi är på ett gemensamt ställe kommer hjälpa 
oss att lättare arbeta tillsammans mot våra målsättningar. Skolans förstelärare håller i 
utbildning för personalen vid ett tillfälle/vecka som utgår från målen. 
  



 
 
 

5. Resultatredovisning 

Kunskaper 

 
● Andel med examen 

 
Detta läsår är skolans andra läsår som vi har avgångselever och kan redovisa resultat här 
nedan.  
 

 
 

 
 
Resultatet visar att 90% av eleverna på det estetiska programmet och på teknikprogrammet 
tog examen läsår 21/22. Det är en minskning med 10% sedan förra läsåret. Vi tror det kan 
bero på att dessa elever genomfört större delen av sin utbildning på distans vilket varit 
utmanande på många sätt. Vi kan också se att det är fler pojkar än flickor som klarade sin 
examen hos oss i år (93% jämfört med 87%). 

 



 
 
 

 
● GBP avgångsbetyg 

 

 
 

 
 
Gällande den genomsnittliga betygspoängen, GPB, för avgångseleverna kan vi se att det 
totalt på skolan är 14,1. Förra läsåret låg vi på 14,4 så även här har vi sänkt oss från tidigare 
år. Rikets snitt ligger på 14,9. På det tekniska programmet har snittet landat på 13,8. Rikets 
snitt ligger på 15,0.  På det estetiska programmet är rikets snitt 15, 5 och där landar vi på 
14,5.  
 
I jämförelsen mellan pojkar och flickor ser vi en diskrepans på 0,1 till flickornas fördel. 
Flickornas GBP ligger på 14,2 mot rikets 15,1 medans pojkarnas GBP ligger på 14,1 gentemot 
rikets 13,8. Att det finns en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor kan vi se på rikets snitt 
men hos oss på LBS i Örebro ser vi knappt någon skillnad.  

 
  



 
 
 

● Betygsfördelning samtliga elever  
 

  
 

 
 

Om vi tittar på betygsfördelningen för samtliga satta betyg läsår 21/22 så kan vi se att vi har 
en ökad andel F jämfört med förra läsåret; 8% (4%). Det tror vi dels beror på pandemins 
effekter men också att vi har fler elever detta läsår som gick ut årskurs 3. Per program är 
motsvarande siffra 7% på det estetiska programmet och 9% på det tekniska programmet. Vi 
ser dock ingen skillnad mellan könen vad gäller antalet F, det är 8% för båda. Totalt sett ser vi 
en ökning av antal F på skolan i år.  
 
Sett till pojkar och flickor såg vi förra läsåret att det var en stor skillnad i de högre 
betygsstegen där 47% av betygen för flickor är B-A medan motsvarande siffra för pojkar är 
29%. I år ser vi ingen skillnad på detta då båda hamnar på 46%.  

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

● Behörighetsgivande kurser 
 

 
 
Om vi tittar på de behörighetsgivande kurserna så är resultatet i nivå med tidigare år på de 
flesta kurser. Det som sticker ut hos oss är matematik 3C där vi gått från 5% F till 36%. Där ser 
vi att pandemin har varit svår för våra elever i årskurs 2 som går teknikprogrammet. De hade 
även svårt förra läsåret med tidigare matematikkurser. Vi har lagt mycket tid och resurser för 
att få dessa elever godkända både med kursen matematik 3C men även med den tidigare 
kursen matematik 2C som många av dessa elever fick ett F i förra läsåret.  
 
Många elever har uttryckt att matematiken varit svår på distans. Det som avviker från detta 
är Matematik 3B där vi har 0% F.  Vi tror att det kan bero på att flera i den kursen har ett 
stort intresse för matematik om de väljer till den mer avancerade kursen än övriga elever. Då 
vi i år haft nya kursplaner i matematik kan vi se att fler haft svårare med kursen 1B än 
tidigare men lättare med kursen matematik 2B. Det stämmer väl med de förändringar som är 
gjorda då moment är flyttade från kursen 2B till kursen 1B. Detta behöver vi nu göra en plan 
för då kursen 1B är obligatorisk för att få en godkänd examen och med det menas att en elev 
behöver få ett godkänt betyg (E-A) i den. Vi har därför planerat in att de elever som fick ett F i 
år kommer få läsa om kursen nästa läsår.  
 

 
 



 
 
 

I svenska 3 har vi 95% som klarar kursen. Vi har fortsatt 0% F i svenska som andraspråk vilket 
är glädjande för vi har många elever som läser de kurserna hos oss. Vi har detta läsår tre 
lärare i svenska varav två även är behöriga i SVA. Detta har bidragit till både samplanering 
och sambedömning vilket vi tror har bidragit till att fler elever klarat kurserna.  
 

 
 
Gällande gymnasiearbetet så har vi 9% (som motsvarar en flicka och en pojke) av våra elever 
som inte klarade att genomföra ett godkänt gymnasiearbete. Vi har under läsåret lagt stor 
vikt vid att eleverna ska få extra stöd och hjälp med gymnasiearbetet då det är en 
obligatorisk kurs för en godkänd examen men vi nådde tyvärr inte ända fram.   
 

 
 
Vad gäller engelska 5 och 6 ser vi blandade resultat. Vi ser att vi har eleverna i engelska 7 haft 
det svårast, där har vi hela 30% F medan engelska 5 endast 4% med betyget F.  
 

● Resultat nationella prov 
 

I år har vi återgått till att genomföra nationella prov efter att de under två år varit inställda 
p.g.a. pandemin. Som skola ser vi positivt på att genomföra proven då de hjälper oss att få en 
samlad bild på hur eleven ligger till samt om lärarnas undervisning stämmer överens med vad 
eleven ska kunna i de olika kurserna. I år kunde vi se att våra elever i årskurs 1 inte var vana 
vid att skriva prov, det var fyra år sedan de genomförde ett nationellt prov senast. Många 
elever var oroliga och nervösa inför proven och det kan ha påverkat resultatet negativt.  
 
 



 
 
 

Matematik 

 
 

 
 
Vi kan se att i matematik har kursen 2B gått bättre än tidigare och kursen matematik 1B gått 
sämre. Vi tror att detta beror på de nya kursplanerna och att vi nu behöver förändra och 
lägga vissa moment tidigare i undervisningen än detta läsår. Fler elever som kom till oss i 
årskurs 1 har uttryckt att det varit svårt med matematiken och vi har satt in extra resurspass 
för eleverna där de fått hjälp och stöd för att få större möjlighet att klara de olika områdena i 
kursen. Vi kan se att kursen matematik 2C gått betydligt bättre detta läsår när eleverna har 
fått vara på plats än förra läsåret. Även här har resultatet varit bra, både på provet och sedan 
på kursbetyget. Vad gäller resultatet på samtliga matematikkurser på nationella proven har 
flickorna lyckats bättre än pojkarna. I kursen matematik 3B blev alla elever godkända både på 
proven och på betyget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Engelska 

 
 

 
 
Vad gäller resultatet på de engelska proven genomförde vi dem enbart i kursen engelska 6. Vi 
ser ett sämre resultat i år jämfört med våren 2019 då samtliga elever klarade proven mot i år 
då 12% av eleverna fick F i samlat provbetyg. Av dem var det 13% av våra flickor och 10% av 
våra pojkar som fick ett F på proven. Här kan vi se att pojkarna har ett bättre betyg än 
flickorna (betyg C-A). Många av våra elever är vana att använda engelska, speciellt i tal, och 
det kan vi se stämmer väl överens med betygen. De elever som inte bott i Sverige mer än fyra 
år och inte kommer från en kultur där engelska används regelbundet har haft svårare med 
både proven och att klara kursen i stort. Vi har erbjudit extra resurstid för de elever som 
önskat och haft behov av det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Svenska/svenska som andraspråk 

 
 

 
 
I kursen svenska 1 och 3 genomförde vi samtliga prov. Vi kan se att vår satsning på SVA har 
gett resultat. Samtliga elever i SVA 1 blev godkända på både prov och betyg. I SVA 3 fick 20% 
(en av eleverna) ett F på proven. Övriga fick betyget A och B. I svenska 1 kan vi se att 
pojkarna lyckats nå högre betyg än flickorna (A-C).  

 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

Samtliga kurser nedan har avvikelser mellan 3% till 11% för våra kurser i matematik, 29% för 
engelska 5 och mellan 40% till 60% för svenska/SVA 1 och 3. Vi har även några som fått ett 
lägre betyg än vad de nationella visade på då övrigt betygsunderlag visat annat. 
 
Bilderna visar på hur betyget på nationella provet stämmer överens med kursbetyget i 
matematik, engelska och svenska/SVA. Hos oss använder vi resultatet av nationella provet till 
att ge eleverna möjlighet att höja sig och göra kompletteringar tiden från proven till dess att 
betygen ska sättas. Det är många av våra elever som vill ta chansen att få ett högre betyg om 
de kan. Flera av våra elever har redan innan provtillfället visat på kunskaper i form av andra 
prov och examinationer som också vägs in i den samlade bedömningen innan kursbetyget 
sätts.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

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  
 

 
 

 
 
I resultatet från årets likabehandling - och värdegrundsundersökning kan vi se att 94% av 
eleverna på skolan upplever att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt. Motsvarande 
siffra föregående år var 95%.  

 
På frågan rörande förtroendet kring om personalen tar tag i kränkande situationer så svarar 
91% av eleverna positivt på den frågan läsåret 21/22 i jämförelse med 88% föregående läsår. 
Det har vi arbetat aktivt med under året vilket gett resultat.  

 
Även här ligger vi högt i upplevelsen av att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt i 
skolan, 88% mot 85% föregående år. Vi ser att trivseln och trygghet i skolan är en viktig 
pusselbit för att eleverna ska lyckas i sitt arbete mot godkända betyg samt ha en god närvaro. 
Vi fortsätter vårt påbörjade arbete kommande läsår med våra överenskommelser kring att 
arbeta med värdegrund och trygghet på skolan parallellt med närvaroarbetet.  
  



 
 
 

6.  Övergripande utvärdering av verksamheten 

 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen  
LBS Örebro är en skola med ett stort elevfokus på alla nivåer i vår verksamhet. Vi strävar 
efter en kultur där studier är viktigt och där varje enskild individ gör sitt bästa möjliga. En 
kultur som vi alla tillsammans ansvarar för. Som rektor förväntar jag mig att man som elev 
gör sitt yttersta i alla kurser och att man ständigt strävar efter att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Därtill har jag lika höga förväntningar på pedagogerna som ska leda denna 
utveckling för eleverna. På LBS Örebro arbetar personal med hög professionalism och som 
ständigt reflekterar över hur deras undervisning får den effekt den är tänkt att ha och hur 
eleverna utvecklas i förhållande till den. Lärarna har tid till detta på schemat varje vecka. På 
LBS Örebro är lärarnas uppdrag organiserat som så att de har ett undervisningsuppdrag samt 
ett mentorsuppdrag. Mentorns ansvar är att kontinuerligt följa upp elevernas studier, 
närvaro och sociala situation och agera därefter.  
 
På skolan finns en tydlig kultur av stort elevfokus där vi alla arbetar gemensamt för att skapa 
goda förutsättningar för att alla elever ska få den ledning och stimulans att nå så långt som 
möjligt. Skolan har en skolledning bestående av rektor och biträdande rektor. Fjorton 
pedagoger är anställda och en elevhälsa med samtliga kompetenser. Samtliga i 
personalgruppen är delaktiga i den pedagogiska utvecklingen som sker på skolan. Lärarna har 
konferenstid två timmar per vecka och har som huvuduppdrag att arbeta för att utbildningen 
blir till en helhet för våra elever, vilket de gör genom att utveckla ämnesöverskridande 
projekt med sikte på examensmålen.  
 
Sedan skolan startade i augusti har vi i personalgruppen lagt stor vikt vid att prata 
undervisning och organisationen kring undervisningen på våra lärarkonferenser löpande. Vi 
har pratat om hur uppstart av lektionen ska vara med ett tydligt mål och syfte, förväntad 
aktivitet från eleverna och att eleverna vid varje lektions avslut ska få möjlighet att lämna in 
det de har gjort under lektionen för att kunna få feedback från läraren innan nästa lektion. 
Tydligheten och effektiviseringen av lektionen har varit ett uttalat mål under främst 
vårterminen då vi kunde se efter höstterminens utvärdering att några elever hade låg 
aktivitet under lektionen. Vi tog då fram en modell som vi har följt upp en gång/månad på 
lärarkonferensen. Modellen handlar om att tydliggöra lektionsupplägget och uppgifterna i 
Classroom. Lärarkonferensen är det tillfälle vi har i veckan för att diskutera och formulera 
insatser utifrån målen i läroplanen. Då finns det också tid (enligt vårt kalendarium och 
innehållsplanering för konferenserna) att prata om och delge varandra utifrån att arbeta med 
kollegialt lärande.  
 

Bedömning och betygsättning 
Eftersom det är en mindre skola på knappt 200 elever så är det i de flesta fall endast en 
lärare per ämne. För att säkerställa en rättssäker bedömning har vi därför valt att arbeta 
med det bedömningsstöd som Skolverket har tagit fram och att samverka med andra lärare 



 
 
 

kring sambedömning. I de fall där vi har lärare som ej är legitimerade så utses en 
medbedömare inför läsåret som är med som ett stöd i bedömningen kontinuerligt under 
läsåret. Dessa för, i olika stor utsträckning, samtal och resonemang kring bedömning med 
varandra. De nyttjar också varandra i samtal kring planering, genomförande, 
uppgiftskonstruktion etc. Denna typ av samtal och samarbeten sker inte bara mellan 
obehörig och behörig lärare utan överlag mellan lärare i samma ämne och framförallt i en 
form av mentorskap vid anställning av lärare. 

Vi arbetar i vår lärplattform Schoolsoft men även med Google Classroom som verktyg och 
lärarna i matematik använder också Kunskapsmatrisen. I Google Classroom och 
Kunskapsmatrisen sker den löpande formativa återkopplingen till eleverna. Två gånger per 
termin, inför utvecklingssamtal ska också samtliga lärare göra en dokumentation av 
elevernas visade kunskapsnivå i Schoolsoft och göra någon typ av muntlig återkoppling till 
eleverna.   

Utvärdering och analys 
Vi ser i det systematiska kvalitetsarbetet att eleverna till viss del är delaktiga i 
planeringsarbetet av våra kurser och att det finns elevinflytande i undervisningen. Vi ser 
vidare att eleverna har goda kunskaper kring både det centrala innehållet och 
kunskapskraven i skolarbetet. Eleverna är nöjda med både bemötande och kunskaperna hos 
sina pedagoger. Pedagoger har fått bra omdömen i de elevenkäter som genomförts vid två 
tillfällen under läsåret.  
 
Under året har vi genomfört två betygsprognoser där lärarna har fått fyllt i de betyg de 
planerar att sätta utifrån nuläget och det underlag de hittills har samlat in från eleverna. 
Under studiedagen i december gick vi igenom höstens betygsprogos i form av lathunden 
samt en förklaring som jag skickat till hela personalgruppen där det finns syfte och mål med 
betygsprognosen. Det känns viktigt att prognosen sätts i sitt sammanhang och även att 
personalen förstår varför vi gör det (syftet) och tydlighet med målet. Utifrån prognosen har 
vi satt in åtgärder för att kunna nå de elever som i prognosen fått ett F i betyg men även 
utmana de som ligger mellan C-A i betygsskalan. Det blir en indikator för både lärarna, 
elevhälsan och rektor för att jobba mot elevernas examen och godkända betyg.  
 
Det svåraste har varit matematiken som många elever (särskilt esteterna) bestämt sig på 
förhand är svårt och ett ämne de helst vill slippa. Det har varit en utmaning och vi behövde 
arbeta mycket med inställning och attityd till att lägga mer energi hos eleverna samt att 
läraren i matematik fick jobba fokuserat med motivationen hos eleverna. Vi tog som skola 
hjälp från huvudmannens förstelärare i matematik för att lärarna skulle få möjlighet att få 
stöd och hjälp i detta. Till kommande läsår kommer vi genomföra en extra satsning inom 
matematiken där vi har anställt en speciallärare som även är utbildad matematiklärare för 
gymnasienivå. Vid minst ett tillfälle per vecka och matematikkurs är hen med som resurs i 
klassrummet. Detta för att utmana de elever som ligger på en hög nivå men också kunna ge 
stöd och hjälp till de som tycker matematiken är svår. Hen kommer även att ha en stödgrupp 
vid några tillfällen per vecka som de elever som tycker matematiken är extra svår kan få gå 
till.  



 
 
 

 
Vi har under läsåret haft för många elever som hamnat lågt i betygsprognosen och det var 
en utmaning som vi insåg började med undervisningen. Det blev en bra utgångspunkt inför 
vårterminen. Vi analyserade i personalgruppen och landade i att starta upp vårterminen 
genom att ha en schemabrytande dag. Vi samlade eleverna på en dag där de dels fick 
genomgång av höstterminens lov-enkät och info om kommande likabehandlingsplan samt 
några väl valda ord av rektor kring betydelsen av att investera i sin framtid. Vår studie och 
yrkesvägledare höll i en workshop kring studier, poängplaner och framtiden. Samtliga 
ämneslärare var på plats och hade enskilda samtal med alla elever utifrån nuläget och 
önskat läge. Det blev en bra start för att försöka få alla elever att växla upp och satsa lite 
mera på sin utbildning. 

 
Under läsåret har vi genomfört nationella kursprov i alla kurser (som det finns) förutom 
engelska 5. Vi valde att avstå den kursen i år utifrån att vi haft andra bedömningsstöd och 
avstämningar under året. Vi har dock bestämt att från och med nästa år kommer vi 
genomföra NP även i engelska 5. Vad gäller avvikelser mellan de nationella proven och 
kursbetyg kan vi se att det främst är ämnet svenska som sticker ut genom att 34 elever har 
fått ett högre kursbetyg mot betyget på de nationella proven. Medan kursen matematik 1B 
endast är en elev som fått ett högre kursbetyg mot betyget på det nationella provet.  

 
Vi tror att det dels beror på att de elever som genomförde proven inte gjort nationella prov 
sedan de gick i årskurs 6 på grundskolan, dvs det var fyra år sedan. De var inte vana vid 
denna typ av provsituation och svenskan var först ut av de nationella proven som 
genomfördes under vårterminen. Det har varit en exceptionell situation där mycket 
förberedelser inför de nationella proven har behövts från skolans sida, dels i form av att 
förbereda lärare, och dels i form av att förbereda elever. De nationella proven betonas också 
ha stor betydelse för elevernas skolresultat, vilket vis ser skapar viss stress hos många elever 
som tyvärr inte lyckats lika bra på proven som de gjort i en vanlig undervisningssituation 
eller vid andra typer av prov. Vi tror också att skillnaden beror på att vi efter provets 
genomförande hade tid att ge eleverna kompletterande uppgifter och andra avstämningar 
för att klara ett högre betyg än vad de nationella proven visade.  

 
Slutsats – arbete framåt  

Vi har delvis nått goda resultat utifrån de målsättningar som vi satt upp för läsåret vad gäller 
undervisning, även om det behöver fortsätta och utvecklas nästa läsår då vi också blir ca 15 
elever till på skolan och 4 stycken till i personalgruppen. Elevernas upplevda kvalitet av 
undervisningen är bra och de menar att skolan har en god studiero, även om det finns 
utvecklingsområden kring den. Vi vill också fortsätta vårt arbete med att nå en 100% 
examengrad om ett år. Utifrån resultatet av undervisningsutvärderingarna där 78% av 
eleverna var nöjda med undervisningen insåg vi att vi har kommit en bra bit på väg.  

 
 



 
 
 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering  
Inom LBS har alla skolor ett separat dokument, Plan mot kränkande behandling, 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.  

 
Skolan har en LOV-grupp som träffas en gång/månad som en del i det främjande och 
förebyggande arbetet. Där tar gruppen bl.a. fram aktiviteter och arbetar med planen som 
nämns ovan. Vi följer upp och utvärderar aktiviteter och enkäter som sker under året. LOV-
gruppen består av elever från skolans klasser samt speciallärare och kurator på skolan. Vårt 
fokus detta år har varit att ta prata kring trygghet ur olika perspektiv kopplat till skolmiljön, 
få till delaktighet samt främja samarbetet mellan klasserna och eleverna på skolan. Vi har 
också tagit fram aktiviteter kring vår värdegrund som ska genomsyra det vi gör på skolan: 
Trygghet, kreativitet och lärande.  

 
Målet är att Lovgruppen på skolan består av två representanter från varje klass på skolan. De 
har till uppgift att arbeta utifrån vår likabehandlingsplan och genomföra aktiviteter utifrån 
den. De har fått planera två dagar med fokus på värdegrund och samarbete tillsammans 
med skolans kurator och speciallärare.  

 
 

En självklarhet under året har varit att lyfta in värdegrundsarbetet som en naturlig del av det 
dagliga arbetet i respektive kurs. Under läsåret har åk 1 och 2 haft friluftsdagar för att stärka 
gemenskapen och sammanhållningen i klassen. Åk 3 har haft klassdagar med fokus på att 
främja värdegrundsarbetet och lära känna varandra ytterligare.  

 
För att ytterligare förstärka detta arbete hade skolan ett seminarium med fokus på 
värdegrunden under vårterminen 2022. Här lyftes alla diskrimineringsgrunderna upp och 
eleverna fick arbeta med olika Case klassvis som de sedan diskuterade i klassen 
tillsammans. Utvärderingen av dessa dagar var positiv och de önskade fler liknande 
aktiviteter framöver.   

 
 
Utvärdering och analys 

Resultaten på Likabehandlings- och värdegrundskartläggningen som gjordes under 
höstterminen 2021 visar på ett bättre resultat än föregående år då den rör frågor som gäller 
trygghet, kränkningar och skolans förmåga att ta tag i situationer som uppstår. Det kändes 
oerhört angeläget att arbeta med resultatet i både personalgruppen och elevgrupperna för 
att säkerhetsställa att eleverna trivs hos oss och vet vem de ska vända sig till om de behöver 
hjälp. Elevrådet, LOV-gruppen och elevambassadörsgrupperna startade igång i augusti 2021 



 
 
 

och har varit en viktig del med vårt arbete kring värdegrund, elevinflytande och utbildningen 
i stort.  

 
Språkbruket har blivit bättre på skolan, men det är fortfarande en bit kvar till att vi ska vara 
helt nöjda. Nolltoleransen är kvar, men det behövs påminna eleverna med jämna mellanrum 
även om de är väl medvetna om vad som gäller hos oss. Vi har en god samtalston och 
respekt mot varandra. I de fall då elevers språkbruk varit olämpligt, både under lektioner och 
i korridorssituationer, har lärare känt att de varit bekväma med att markera mot detta. Vårt 
arbete med kränkningar, både förebyggande, främjande och åtgärdande är en viktig del med 
normer och värden.  

 
I utvärderingen av årets likabehandlings- och värdegrundsarbete konstaterade vi att det vi 
fortsatt behöver arbeta vidare med på skolan är hur eleverna behandlar varandra. Så länge 
100% inte tycker att vi behandlar varandra med respekt så kommer frågan vara prioriterad 
på skolan. En normkritisk undervisning och att hela tiden arbeta med skolans värdegrund i 
den dagliga verksamheten är en framgångsfaktor som lärarna kommer fortsätta med.  

 
 
Slutsatser och åtgärder till förbättring 

Vi är en skola som öppet och tydligt visar respekt för varandras olikheter. Hela vår 
verksamhets förhållningssätt går ut på att bli medvetna om vad vi gör som fungerar bra. Vi 
fokuserar på det positiva och låter det få störst utrymme i vårt vardagliga arbete för att 
skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. Rektor är noga med att vara en närvarande ledare 
och ge verksamheten förutsättningar för att nå de uppsatta mål som finns. Det är viktigt 
med acceptans, respekt och delaktighet på alla nivåer.  

 
En stor del av våra elever vill gå på LBS som skola och söker mer till skolan än till våra 
program. De vill gå på en liten och trygg skola där de kan hitta likasinnade. Vi vill skapa den 
hemvisten för våra elever och utmana dem att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Det 
kommer vara i fokus även framöver. Vi ser fram emot att ta oss an kommande läsår i nya fina 
lokaler med fokus på att få alla elever i mål genom att fortsätta utveckla vårt arbete på 
skolan där vi tillsammans gör det var och en är bäst på och lär av varandra.  

 
Detta viktiga arbete är grunden för årsarbetet och kommer först vara en del av 
uppstartskonferensen i augusti med lärarna. Under skolstartsvecka är detta också en viktig 
del av aktiviteterna som vi erbjuder då.  

            Elevhälsoarbetet 

Rektors organisering 
Skolan har en elevhälsa som består av rektor, skolsköterska, skolkurator, syv, speciallärare 
och specialpedagog. Vi har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog på konsultbasis. De 
kommer in till skolan vid våra elevhälsoteamsträffar, ca två ggr/termin. Skolpsykologen 
handleder även elevhälsans personal vid några tillfällen per termin. Skolans elevhälsa jobbar 
främjande, förebyggande och åtgärdande i samråd med övrig personal på skolan. 



 
 
 

Skolsköterskan träffar alla elever i årskurs 1 och genomför hälsokontroller vilket är viktigt för 
både det främjande och förebyggande arbetet i elevhälsan. Där får hon koll på de elever som 
vi behöver lyfta vidare och jobba med utifrån elevhälsans kompetenser. Skolkuratorn och 
speciallärare finns med i skolans LOV-arbete (likabehandlings och värdegrundsarbetet). 
Tillsammans med Lov-gruppen tar kuratorn och speciallärare fram lämpliga aktiviteter att 
genomföra under året som en del av skolans trygghetsarbete.  

 
Elevhälsan arbetar hälsofrämjande, både i förebyggande syfte och utifrån enskilda elevers 
och klassernas behov. Det viktigaste arbetet med eleverna sker i samband med 
undervisningen och elevhälsans funktion är här att handleda personal att skapa så bra 
lärandemiljöer som möjligt för eleverna. Specialläraren handleder även elever enskilt och i 
grupp. Rektor är ansvarig för att skapa de fysiska förutsättningar, så som tid för 
elevhälsomöten, samverkansmöten och planering och genomförande av insatser, men även 
för att fastställa och följa upp rutiner för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd. 
Elevhälsan har under läsåret haft möten en gång per vecka då avstämning kring aktuella 
elevärenden samt vidare planering sker. Utgångspunkten för allt arbete som elevhälsan gör 
är att verka hälsofrämjande för att, på så sätt, gynna elevers studiesituation. Elevhälsans 
olika funktioner är aktiva och delaktiga i både planerandet av och medverkan i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet som bedrivs på skolan.  
 
Elevhälsoarbetet är en viktig faktor i en framgångsrik skola och vi har strukturerat upp detta 
under året.  Vi har identifierat behov och försökt tillgodose dessa kontinuerligt. Några av 
dessa åtgärder är att specialpedagogen har deltagit vid lärlagsträffar, specialläraren har 
utvecklat elevernas studieplaneringar samt observerat och handlett lärare, EHT har träffat 
alla undervisande lärare vid några tillfällen per termin för att lyfta elevernas nuläge och 
planera framåt. Dessutom har vi bjudit in externa kompetenser för att fylla behov som har 
dykt upp under året. Det har handlat om föreläsning kring NPF, närvaroarbetet, 
mentorskapet och psykisk hälsa. 

 
Vi har många elever i behov av anpassningar och särskilt stöd på skolan. Vid skrivandet av 
prov rekommenderar Skolverket huvudsakligen mer tid som en extra anpassning, vilket vi 
också gett. Vi har även anpassat med mindre grupp för de elever som önskat det och använt 
digitala hjälpmedel där det varit tillåtet. Under höstterminen 2021 påbörjade skolsköterskan 
sitt arbete med att träffa alla elever i årskurs 1 för ett hälsosamtal. De elever där det 
framkommit någon form av oro prioriterades till dessa samtal. Hälsosamtalen har bl.a. 
används som ett sätt att ”fånga upp” de elever som har behov av att träffa andra 
professioner i elevhälsan. Vid slutet av läsåret har skolsköterskan erbjudit alla elever i 
årskurs 1 ett hälsosamtal eller uppföljning.  

 
På LBS i Örebro arbetar vi systematiskt för att snabbt fånga upp de elever som riskerar att 
inte uppnå kunskapskraven. Varje lärare är enligt skollag skyldig att inom ramen för sin 
undervisning göra extra anpassningar utifrån elevers individuella behov. Ämneslärare och 
mentorer rapporterar direkt till EHT när de uppmärksammat att sådana behov föreligger hos 
en elev för att kunna få råd och stöd hur de på bästa sätt kan arbeta vidare med eleven. I de 



 
 
 

fall det behövs, träffar elevhälsans olika funktioner elever individuellt för att kartlägga och 
erbjuda vidare hjälp. Vi följer upp detta varje vecka och återkopplar till berörda lärare vid 
behov. Specialpedagogen deltar även på lärlagsmöten varje vecka där uppföljning av 
elevärenden sker. När det framkommit att en elev har behov av samtalskontakt har eleven 
blivit erbjuden en tid av skolans kurator. Vid behov slussar kuratorn vidare till annan extern 
kontakt. Alla som arbetar på skolan har också ansvar att meddela elevhälsan då de känner 
oro för en elevs studiesituation eller mående.  

 
Elevhälsan har regelbundet haft elevavstämning på lärarkonferensen, två tillfällen per 
klass/termin. Inför detta möte gör varje lärare en bedömning av om alla elever kommer att 
klara kursen = grön markering, om det finns behov av extra anpassningar = gul markering 
eller om det trots extra anpassningar inte verkar fungera fullt ut så elevhälsan kan behöva 
stötta = röd markering. Allt detta görs i ett dokument som vi kallar EWS (early warning 
system). På mötet samlas sedan undervisande lärare och elevhälsan för att gå igenom 
elevavstämningen. Då kan lärare och elevhälsa ge varandra in-put på vilka extra anpassningar 
som kan fungera etc. Det blir också en möjlighet för elevhälsan att återkoppla kring enskilda 
elever och särskilt stöd som beslutats. I arbetet med de extra anpassningarna har alla lärare 
även möjlighet att få hjälp av vår specialpedagog och även specialläraren.  I den dagliga 
undervisningen finns ett friutrymme för varje lärare att anpassa undervisningen utifrån 
ämnets karaktär och vad som fungerar i samspelet mellan lärare och elev. Vi har lektioner 
som är mellan 60 och 200 minuter långa. Alla elever har erbjudits resurstid en gång/vecka i 
det/de ämnen som det behövs i. Specialläraren har träffat elever med behov av särskilt stöd 
under läsåret.  
 
Elevhälsan har träffats en gång per vecka. Varannan vecka har vi haft en längre sittning då vi 
har lyft bland annat elev i behov av särskilt stöd, planerade insatser, uppföljningar kring 
frånvaro, kollegialt lärande, flödesschema. Den andra veckan har vi setts vid ett kortare 
tillfälle och då lyft pågående ärenden. Rektor och specialpedagog träffas regelbundet kring 
åtgärdsprogram för att besluta om dessa, utvärdera och planera framåt. Specialpedagogen 
deltar varje vecka på lärlagsmöten för att där fånga upp elevärenden från personalen, följa 
upp EWS och handleda personalen. Samtliga kompetenser deltar på skolans EWS. Fem 
gånger per år förstärks elevhälsan med skolläkaren och skolpsykologen och i samband med 
dessa träffar erbjuds elevhälsan även handledning med skolpsykologen.  
 
Under läsåret har lärarna arbetat kontinuerligt med att ge elever extra anpassningar efter 
behov och förutsättningar. Vi har lyft detta på våra EWS möten (early warning system) som 
vi har kontinuerligt. Där får lärarna kollegialt dra nytta av varandras kompetenser men också 
ge eleverna ännu en möjlighet att lyckas i sitt lärande. Då kan en lärare berätta vad hen gör 
för att en viss elev ska lyckas och i och med det kan även flera lärare använda samma 
anpassning i sina kurser för att eleven ska få de bästa förutsättningar för att nå godkända 
betyg.  
 
Om det framkommer att en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, trots att stöd har getts, 
i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta 



 
 
 

anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana 
anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Rektor beslutar utifrån utredningen om eleven är i behov av 
särskilt stöd och det dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Specialpedagogen skriver 
åtgärdsprogram och ansvarar för att det utvärderas regelbundet samt att åtgärderna tas 
vidare till lärarna. Någon från elevhälsan deltar på utvecklingssamtal med elever som har 
åtgärdsprogram.  
 
När ett kränkningsärende uppstår på skolan följer vi den ärendegång för kränkande 
behandling som är beslutad för hela AcadeMedias gymnasiesegment och arbetar skyndsamt 
med att utreda och följa upp händelsen. 
 
En viktig del under året har varit att arbeta närvarofrämjande. Vi har haft en tät kontakt med 
mentorerna och utvecklat nya mallar för frånvaroutredningar.  Studie- och yrkesvägledare 
tillsammans med kurator träffas månadsvis för att stämma av nuläget kring närvaron. 
Återkoppling har skett till elever, vårdnadshavare och mentorer. En ny rutin under våren har 
varit att kurator har övertagit ansvar för att lyssna av frånvarotelefonen för att få ett 
helhetsgrepp över elever med hög frånvaro. 
 
Det är angenämt att jobba i en liten verksamhet där “alla känner alla” är en framgångsfaktor. 
Det är lätt att lokalisera “problem” och hitta gemensamma lösningar som stärker det 
familjära ytterligare.  Vi ser att närvaron är en viktig pusselbit för att eleverna ska lyckas i sitt 
arbete mot godkända betyg. Under året har vi fått till ett förbättrat arbete mellan EHT och 
mentorer med det främjande och åtgärdande arbetet. Vi fortsätter vårt påbörjade arbete 
kommande läsår med våra överenskommelser kring att främja närvaron på skolan genom 
att: 

 
● Vi närvaro rapporterar på varje lektion. SMS går iväg om en elev har ogiltig 

frånvaro/sen ankomst. 
● Vi ser till att eleverna blir sedda (kul att du är här i dag) 
● Vi visar på att vi bryr oss om eleverna (det är viktigt för mig att det går bra för 

dig) 
● Eleverna får vara med och påverka sina lektioner och innehållet till viss del. Om 

eleverna känner sig delaktiga och får vara med och påverka tror vi att skolan blir 
viktigare för dem. 

● Uppföljning varje vecka på måndagskonferensen 
● Regelbundna mentorssamtal där detta är en viktig punkt  
● Mentor stämmer av närvaro varje vecka och tar kontakt med elev/vh 
● Kurator och SYV stämmer av närvaron för alla elever en gång/månad och 

rapporterar till CSN då det behövs 
● Kurator ansvarar för den dagliga frånvaroanmälan som görs av elever över 18 år 
● Kurator gör frånvarokartläggning när frånvaron överstiger 20% 



 
 
 

● Vi vill redan vid introduktionssamtalen i augusti fånga upp elever med tidigare 
frånvaroproblematik 

 
Studie- och yrkesvägledare arbetar tillsammans med övriga delar av elevhälsan med 
motiverande samtal och klassrumsbesök utifrån olika behov.  

 
Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden 

Arbetet under året har regelbundet utvärderats och förändrats löpande då vi dels arbetat för 
att lägga en grund men också anpassat efter verksamhetens behov (i detta fall elevernas 
behov och personalens önskemål). Elevhälsans arbete utvärderades även gemensamt av all 
personal under våra utvärderingsdagar i juni. Man är överens om att det systematiska 
arbetet och samarbetet har fungerat bra. Informationen och samverkan mellan elevhälsa, 
lärare, elev och vårdnadshavarna har gett resultat.  
 
Vi arbetar kontinuerligt för att vara en trygg och lärande skola. Vi har under året haft fokus 
på värdegrundsfrågor för att lägga en bra grund. Vi ville vara tydliga med att denna skola har 
en plats för alla, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man kommer i från.  
 
Vi har haft en kompetent elevhälsa under året vilket varit en framgångsfaktor. Under detta 
läsår har samtliga kompetenser arbetat mer tid. Det har underlättat mycket för att få till det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet och att vi dessutom numera sitter i samma hus 
har varit värdefullt.  Vi har haft elevhälsomöten varje vecka. Specialpedagog har varit med 
på lärlagens möten varje vecka. Detta har fungerat väl och de träffarna kommer vi fortsätta 
med även kommande läsår. 
 
Förändringarna som vi har gjort under det här läsåret är EWS, närvarorutiner och 
elevhälsans mötesdeltagande på skolans olika möten. EWS:en har fått ett bättre innehåll och 
det har varit bra att all undervisande personal är med på mötet. Vi ser att då skolan växer 
behöver vi ha EWS:er klassvis istället för årskursvis i fortsättningen. Träffarna blir kortare 
men oftare. Vi behöver påminna varandra att fokusera på att sammanfatta mötet i slutet 
och att lyfta det som fungerar för eleverna så att man inte fastnar i det som kan upplevas 
som svårigheter. Rektor tar beslut på EWS mötet om en elev ska utredas för behov av 
särskilt stöd, för att alla ska få informationen direkt. Specialpedagog delar underlag för 
utredning med undervisande lärare. Viktigt är också att EWS:en följs upp på lärlagsmöten 
där specialläraren under nästa år kommer att delta.  
 
Elevhälsans olika kompetenser har varit med på olika samtal med vårdnadshavare, mentorer 
och elever och detta ser vi som en bra stöttning i arbetet att eleven ska nå sina mål. Dessa 
möten kommer vi fortsätta med under kommande läsår.  
 
Under året har vi förändrat skolans närvarorutiner för att få en ökad närvaro. Skolans 
kurator och SYV har tagit ett helhetsgrepp där de månadsvis stämt av närvaron via 
Schoolsoft, samt vid behov rapporterat till CSN. En tydligare, skriftlig återkoppling har införts 
till mentorer och elever. När frånvaron har överstigit 10% har kuratorn delat ett dokument 



 
 
 

med mentor för att utreda frånvaron skyndsamt. Om frånvaron fortsätter att stiga gör 
kuratorn en fördjupad utredning. Till nästa läsår är målet att få mentorerna mer delaktiga i 
närvaroarbetet och att vi har en stående punkt på våra EHT möten där kuratorn återkopplar 
utredningen. Kuratorn kommer också att kort återkoppla det som är viktigt ur utredningen 
på måndagsmötena till övrig personal. Under vårterminen tog kuratorn över 
närvarotelefonen för elever som fyllt 18 år. Det var ett led i att få ett större helhetsgrepp 
kring närvaron. Vid uppstarten i augusti kommer vi informera personalen om våra rutiner. 
Under nästa läsår ska vi koppla bort telefonsvararen och istället ha en fast telefontid då 
eleverna får frånvaroanmäla sig direkt till kuratorn. För att främja elevhälsans tid att jobba 
förebyggande och främjande kommer vi under nästa läsår avsätta en dag för möten.  
 
Under läsåret har tio elever fått särskilt stöd vilket dokumenterades i ett åtgärdsprogram 
som följdes upp regelbundet (var åttonde vecka). Vid läsårets slut har fem åtgärdsprogram 
avslutats vilket visar på att de åtgärder vi satt in gett resultat. Annat stöd så som extra 
anpassningar i den ordinarie undervisningen gavs i form av extra genomgångar, hjälp med 
studieplanering, extra provtid och möjlighet till muntliga examinationer. Extra anpassningar i 
undervisningen har tillämpats regelbundet och diskuteras återkommande i kollegiet. Vid 
behov har elever som behövt hjälp även haft studiehjälp på en fast tid i schemat varje vecka 
där pedagoger varit behjälpliga med sin kompetens. Rektor har följt upp alla 
prognossättningar för att i god tid fånga upp elever som kan vara i behov av särskilt stöd.  

 
Slutsatser 

Vi ser att utbildningen under året inom bland annat NPF, närvarolyftet och psykisk hälsa där 
både skolans pedagoger och elevhälsan varit med bidragit till nya tankesätt och rutiner som 
kommer hjälpa våra elever att lyckas ännu mera i sin skolgång. Vi har genomfört 
Närvarolyftet del två tillsammans med Academy och verksamhetsutvecklare Maria Bivesjö. 
Extra anpassningar på gruppnivå, tydliga rutiner och gemensamma överenskommelser om 
hur vi arbetar i GAFE samt hur en lektion ska gå till kommer vara delar i vårt 
förbättringsarbete. Våra analyser av arbetet med elever som riskerar F i något ämne visar att 
lovskolor fungerat mycket väl och att eleverna kommit i stor utsträckning.   

 
Många av de elever vi arbetat med har i högre utsträckning kommit till skolan och deras 
ogiltiga frånvaro har minskat utifrån vårt uppföljningsarbete. Det vi framförallt behöver bli 
bättre på framöver är att förebygga att eleverna börjar utebli från skolan/undervisningen. 
Vidare att vi tidigare fångar upp nya elever med en frånvaroproblematik från grundskolan, 
och stöttar dem i tid, så att de inte faller in i gamla mönster. Redan vid introduktions-
samtalen som sker under första skolveckan för årskurs 1 kommer vi ställa frågan kring 
närvaron i grundskolan. 

 
 
 

  



 
 
 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

Vi har efter vårt andra år med avgångselelever 90% av våra elever som går ut med 
fullständig examen. Andelen examen ligger också i nivå med vad som prognostiserats vilket 
är ett tydligt tecken på att vi har bra kontrollfunktioner under året och att inget kommer 
som en överraskning. Vi är nöjda med våra resultat men fortsätter nu att hitta vägar framåt 
för att lyckas ännu bättre nästa år. Vi ser att två av våra framgångsfaktorer varit täta 
uppföljningar och att koppla in elevhälsan tidigt. Målet kommer vara att få 100% av våra 
elever i mål, dvs nå en godkänd gymnasieexamen.  

 
Vi ser glädjande att det finns tydliga strukturer, rutiner och processer på skolan som är en 
trygg bas för oss alla. Vi har flertalet kontrollfunktioner som stärker vårt arbete och uppdrag. 
Detta har blivit extra tydligt under de terminer pandemin varit aktiv. 

 
Vi har under läsåret fått arbeta mycket med elevernas motivation. Det tar vi med oss till 
nästa läsår och kommer arbeta vidare med vad gäller det kollegiala lärandet. Hur kan vi 
hjälpas åt i lärargruppen för att motivera eleverna att nå så långt som möjligt? Har vi goda 
exempel i lärargruppen som fler kan använda?  

 
Lärarna är trygga i sin profession och kunskap och mötte därför pandemins utmaningar på 
ett föredömligt sätt. Även om vi i personalgruppen är del av olika lärlag som präglas av stor 
kunskap, erfarenhet, kollegial samverkan har detta stärkts under året. Det är framgångs-
faktorer i vårt kvalitetsarbete. Det är vi tillsammans som äger skolans resultat och det är 
tillsammans som vi fortsätter att utvecklas, stötta och utmana varandra i det dagliga arbetet. 
De samlingar som har fokus på det kollegiala lärandet har uppskattats och vi har kunnat 
genomföra dem trots pandemin och att vi mest setts digitalt även på möten. Genom tydlig 
agenda och en mötesledare på samtliga träffar har detta varit en bra grund för att arbeta 
mot en högre måluppfyllelse.  

 
Vi ser dessutom att vi har ett välfungerande arbetssätt när det kommer till elever som 
riskerar betyget F. Alla på skolan vet vad man ska göra när man är orolig för en elev och vi 
har ett väl fungerande elevhälsoteam som finns runt omkring både elever och personalen. 

 
Exakt hur vi kommer att gå tillväga kommande läsår kommer att fastställas i den arbetsplan 
som kommer att skrivas i augusti 2022. Den kommer att utvärderas kontinuerligt. Arbetet 
kommer slutligen att presenteras i nästa års kvalitetsrapport.  
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