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1. Ledare – rektor för LBS Norra har ordet 

Läsåret 21/22 började turbulent. En ny skolledning tillträde och började sitt arbete i augusti 2021. 
Samtidigt skulle lärare och elever anpassa sig till en skolförlagd undervisning efter nästa två år av 
pandemistudier på distans. En omställning som kom som en befrielse för många men som även 
krävde en viss inskolning igen till nygamla rutiner och krav för både för personal och elever.  
 
Att pandemin har skapat en kunskapsskuld och motivationsskuld råder det ingen tvekan om, 
både i gynmasieskolan och i grundskolan. För några få elever var pandemin och ”hemstudier” 
fantastiskt bra och de utvecklades och visade bättre studieresultat än tidigare. Men för de flesta 
elever var det en katastrof. En katastrof ur ett socialt och studieperspektiv. Eleverna tappade 
”fotfästet” om sin tillvaro där rutiner suddades ut och de mänskliga sociala kontakterna 
minskades radikalt. Hemmet blev skolan och skolan blev hemmet.  
 
Under läsåret har jag som rektor uppmärksammat att många av mina elever drabbats av psykisk 
ohälsa. En ohälsa som visat sig på olika sätt. Hög frånvaro har varit den första varningsklockan 
men även bristande motivation och en håglöshet kring skolarbetet har varit vanligt 
förekommande.  
 
Mitt mål som rektor är alltid att alla elever ska klara av sina studier och efter tre år få sin examen. 
Denna rapport kommer att visa att så inte blev fallet detta läsår. Tidigt under läsåret kunde vi se 
indikationer på en sjunkande måluppfyllelse hos eleverna. Detta till trots så gjorde elever och 
pedagoger en kraftansträngning under våren och resultaten förbättrades avsevärt. Denna 
kvalitetsrapport kommer att visa på ett resultat som i jämförelse med många andra skolor inte 
direkt sticker ut. Vad man inte kan se i rapporten är det pedagogiska utvecklingsarbete och det 
enträgna arbete som elever och lärare och skolledning har gjort under läsåret och som kommer 
att fortsätta under nästa och kommande läsår.  
 
Jag hoppas att du som läser denna kvalitetsrapport ser den som givande och intressant och kan 
se att LBS Norra är en skola under utveckling med ett stort fokus på pedagogik, måluppfyllelse 
och elevernas rätt att få vara den de är.    
 
Stefan Säll 
Rektor LBS Norra     
  
  
 
  
    
 
                   
 



 
 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Norra 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 Norra 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 Norra  
Elever 

 
• Antal elever fördelat per program och årskurs 

 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

TEINF Systemutveckling 20 21 26 

TEDES Spelutveckling 43 31 40 

ESBIL Spelgrafik 34 25 24 

ESEST E-sport 28 22 25 

 
 

Läsår Antal 
flickor 

Antal pojkar Andel (%) elever med 
eftergymnasialt 
utbildade föräldrar 

Andel (%) utländsk 
bakgrund 

2019/2020 17 97 62 23 

2020/2021 13 86 63 22 

2021/2022 24 100 65* 24* 

             * Statistik från oktober 2021, hämtat från Skolverket 2022-06-13 
 

Personal 

Skolan har 21 anställda lärare och av dessa är 74 % behöriga och legitimerade enligt Skolverkets 
statistik. 26 % faller under kategorin obehörig lärare enligt Skolverket. Skolan leds av Rektor och 
Bitr. Rektor. Rektor har lärarexamen, lärarlegitimation och har genomgått den statliga 
rektorsutbildningen. Skolans biträdande rektor innehar lärarexamen och lärarlegitimation. 
 
Skolans specialpedagog/speciallärare är utbildad lärare och inom specialpedagogik. Hon har 
mångårig erfarenhet i att jobba med ungdomar som behöver särskilt stöd och stöd. Kurator är 
utbildad Socionom, skolsköterskan är utbildad skolsköterska. Studie och yrkesvägledare är 
utbildad. Skolläkare och skolpsykolog finns knuten till skolan via Academedia centrala elevhälsa.   

 
Personalstyrkan på skolan består av ca 44 % kvinnor och 56 % män. 65 % av pedagogerna är 
tillsvidareanställda.                

 
Lokaler  

Skolans lokaler är på plan tre och fyra på Tomtebodavägen 3A i Solna. För att komma in i skolan 
så behöver man kod till ytterdörren. På plan tre finns det en reception som är bemannad hela 
skoldagen. På plan fyra finns elevhälsans olika funktioner och de har sina egna arbetsrum. 
Tekniksal och bildsal finns på plan fyra samt E-sport sal. Övriga klassrum är utspridda mellan 



 
 
 

våningarna. Toaletter finns på varje våningsplan och det finns god tillgång. Personalrum finns 
centralt på varje våningsplan och lärarna sitter tillsammans i större rum. Kemisal delas med 
skolans övriga gymnasieskolor och är lokaliserad på fastighetens bottenplan. Lokalerna är 
anpassade för rörelsehindrade. Biblioteket finns i trapphuset på plan 3. Ventilationens funktion 
säkerställs av fastighetsägaren.  
 
Lokalerna städas dagligen och skicket är gott och välkomnande. På varje plan finns det soffor och 
rastaktiviteter för eleverna och det finns även rum dit eleverna kan dra sig undan för en lugnare 
miljö. I fastigheten finns det även ett Café som är tillgängligt för alla elever i huset. Lokalerna är 
väl underhållna och är väl tilltagna och anpassade för att skapa en god studiemiljö för elever och 
personal.                              

 
Organisation och arbetsformer   

Skolans ledning är organiserad i en ledningsgrupp. Gruppen består av rektor, biträdande rektor, 
specialpedagog och Förstelärare samt administratör. Ledningen träffas varje vecka för att 
diskutera pågående och kommande processer i skolan. Skolans pedagoger är indelade i arbetslag 
som kallas undervisningsteam som leds av förstelärarna. Undervisningsteamens arbete styrs av 
skolans kvalitetshjul och kalendarium som beskriver var vi befinner oss utvecklingsprocesser. 
Undervisningsteamen använder enkäter, elevsamtal, elevresultat, upplevelser av studiero i 
klassrummen som underlag för anpassningar och utveckling av undervisningen. Skolan använder 
EWS (Early warning system) för att tidigt uppmärksamma elever som kan vara behov av stöd eller 
särskilt stöd eller på något annat sätt stimuleras till ökat resultat. Pedagogerna antecknar 
löpande i systemet sin ev. oro över en elev. Oron kan vara studiemässig, frånvarorelaterad eller 
av annan orsak. Varje vecka träffas lärarna för att samtala om EWS. Skolledning och EHT deltar i 
samtalen. Samtalen förs på individ och gruppnivå.  
 
LBS Norras EHT-team som består av kurator, specialpedagog, skolsköterska, rektor och bitr. 
rektor som träffas varje vecka. Under mötena så diskuteras lärarnas oro om elever som 
framkommit under EWS-träffarna. EHT beslutar vilken kompetens inom teamet som bäst passar 
för respektive ärende och som återkopplar till Undervisningsteamet. Specialpedagog och rektor 
ansvarar för upprättande av ev. handlingsplaner, utredningar och åtgärdsprogram samt ansvarar 
för att inblandade blir informerade om åtgärder.     
 
Skolan är organiserad efter ett närhetsperspektiv. Det innebär att all personal ska vara nära 
verksamheten, eleverna ska lätt få tag på sina lärare, rektorer och övrig personal.                     
 

 
 

  



 
 
 

3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom LBS vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på Academedia 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 års hjul. 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 upp det löpande kvalitets- och elevhälsoarbetet som sker 
på skolan. 

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderades 
kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är skolans 
arbetsplan, undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och nationella 
provresultat.  

 
Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 
huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 
kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller även ett metodstöd för analysarbetet. 

 
I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att 
skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen 
nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga 
elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.  

 
Efter skolavslutning i juni sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en 
arbetsplan tas fram för hur skolan ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår. 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. 

 



 
 
 

På LBS Norra jobbar vi med vårt systematiska kvalitetsarbete genom att kontinuerligt granska 
resultat och de signaler vi får från vår verksamhet. Detta gör vi tillsammans. Dels i 
ledningsgruppen som i sin tur jobbar tillsammans med undervisningsteamen för att kunna 
gemensamt hitta strategier för förbättringar och utveckla undervisningen mot högre 
måluppfyllelse.     

 
LBS Norras kvalitetsarbete bygger på flera viktiga faktorer och analyser under läsåret. En viktig del 
av analysarbetet är de två resultatprognoser som görs under läsåret. Resultaten av dessa 
analyseras kollegialt i undervisningsteamen och varje undervisande lärare anpassar sen sitt stöd 
till eleverna i klassrummet.  Rektor och skolhälsan deltar i analyserna och samtalen kring 
resultaten för att kunna fördela resurser och stöd där det finnas extra behov och där insatserna 
beräknas göra störts verkan.  

 
Vårt läsår delas in i fyra kvalitetsperioder där vi under hösten kartlägger elevernas behov, styrkor. 
Samtal sker sen med eleverna i klasserna där de har möjlighet att påverka undervisningens 
utformning i samråd med läraren. Undervisningen baseras sen på det som har kommit överens. 
Lärarna och eleverna följer sen upp regelbundet att strategierna följs och fungerar och förändrar 
efter behov. Detta tas även upp på elevernas utvecklingssamtal som sker två gånger per läsår där 
eleven får samtala med läraren/mentor om utvecklingen.  

 
Elevrådet delges och deltar i skolans kvalitetsarbete och de bjuds in till ledningsgruppsmöte och 
undervisningsteams möten. Elevernas röst och tyckande är en naturlig och viktig del av LBS 
Norras kvalitetsarbete och utveckling mot en ökad måluppfyllelse. Ledningsgruppen besöker 
klassrummen för vid tre tillfällen per år. Dels för att följa upp pedagogik och 
undervisningskvaliteten, dels för att känna av stämningar och studieron i klassrummen. Lärarna 
auskulterar hos varandra under läsåret vid minst två tillfällen.  Skolan har står för öppenhet och 
ett gott samtalsklimat. Det ska vara naturligt för eleverna att dela med sig av sina upplevelser av 
undervisningen, det socialklimatet på skolan och hur vi är mot varandra. Oavsett vem eleverna 
vill prata med så ska vi i personalen lyssna och ta till oss av synpunkterna.   

 
                   

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

  



 
 
 

4. Läsåret 2021/2022 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Under läsåret har vi på LBS Norra jobbat i huvudsak med två fokusområden. 
 
- Pedagogiskt samarbete och samverkan  
- Stöd och utveckling, ökad måluppfyllelse 

 
Pedagogiskt samarbete och samverkan 
I början av läsåret organiserades lärarna i Undervisningsteam där lärarna samtalar och samverkar 
kring sina av elevers undervisning. Varje vecka har de olika klasserna och årskurserna diskuterats 
utifrån gruppernas olika förutsättningar och mål. Det kollegialsamspelet och samtalet ska leda till 
att undervisningen anpassas efter elevens och gruppens behov och blir minder statisk och 
enformig och likartad. Förstelärarna och specialpedagog, rektor och bitr. rektor har varit drivande 
och ledande i samtalen.      
 
Stöd och Utveckling 
Arbetet med lärarens stöd till eleverna i klassrummet har under året varit ett fokusområde. 
Lärarna har samtalat i sina undervisningsteam om olika strategier för ett nära elevstöd. Lärarnas 
erfarenhetsutbyte om sättet och metoden för att praktiskt och verkansfullt stödja eleverna ska 
leda till en högre måluppfyllelse där fler elever lyckas. I början av läsåret startades ”Studion” som 
är en stödfunktion där elever kan gå och få extra hjälp och stöd. Studion bemannas av lärarna och 
specialpedagog/speciallärare.     
 

  

  



 
 
 

5. Resultatredovisning  

Kunskaper 

 
• Andel elever med examen 

 

 
 

 
 

Diagrammet visar en minskad examensgrad hos avgångseleverna 2022 i förhållande till 2021 års 
resultat. Minskningen är ca 11 procentenheter. Flickorna ökar sin examensgrad med 2 
procentenheter och det är pojkarna som står för sjunkande examensgraden. Pojkarnas 
examensgrad sjönk från föregående läsår med 14 procentenheter.    

  
I statistiken över elever per program som tog examen 2021 och 2022 så ser vi en tydlig 
försämring på det Estetiska programmet med 28 procentenheter färre elever som tog examen. På 
Teknikprogrammet ser vi en ökning av examensgraden med 5 procentenheter i förhållande till 



 
 
 

2021. Könsfördelningen av examensgraden är en ökning på det Estetiska programmet för flickor 
med 5 procentenheter. En minskning för pojkarna med ca 40 procentenheter. På 
Teknikprogrammet så är examensgraden oförändrad för flickorna och en ökning för pojkarna 
med ca 7 procentenheter.      

   
• GBP  

 

 
 

 
På det Estetiska programmet har den genomsnittliga betygspoängen minskat något i förhållande 
till 2021 års resultat. Teknikprogrammets resultat är i stort oförändrat mot föregående läsår. I 
förhållandet mellan könen så ser vi en viss ökning av examensgraden hos flickorna på både det 
Estetiska programmet och Teknikprogrammet mot föregående läsår.  
 
 
 
 
 



 
 
 

• Betygsfördelning samtliga elever 
 

  
 

 
 

      
 
Betygsfördelningen är relativt jämn, men endast små förändringar mellan läsåret 2021 och 2122. 
Flickor når generellt de högre betygsstegen än pojkar. Totalt och på det estetiska programmet 
minskar andel F, på teknikprogrammet ligger det kvar på 11%. Vidare ser vi att det är flickor på 
det estetiska programmet som har högst GBP.  
 



 
 
 

Av skolans samtliga satta betyg så är betyget E det mest förekommande med antalet 832. Betyget 
C har 590 satta betyg och följs av 486 F, 408 D, 401 A, 313 B. Betygsfördelningen per klass ser ut 
enligt ovan i förhållande till föregående läsår. Tolkningen av betygsättning sker övergripande. 
Betygsättningens förändring visar inga större avvikelser mot tidigare läsår. Vi kan se en viss 
minskning av antalet satta F på skolan. Gällande de högra betygsstegen så ser vi även där 
marginella ökningar eller minskningar. Däremot så ser vi en något större spridning av de högre 
betygen.           
 

 
 

          
  
I samtliga kurser i matematik på skolan ser vi en minskad andel F-betyg i de lägre kurserna och 
klar ökning av antalet E-betyg. I Matematik 4 ser vi en ökning av F-betygen och en större 
spridning av betygen från C till A. Betygsfördelningen mellan könen visar att det är fler flickor som 
klarar matematiken med E-betyg och som generellt får högre än pojkar.  
 



 
 
 

 
 

 
 
Betygsfördelning i engelska i förhållande till föregående läsår visar en sjunkande grad av betyget 
F och betygen visar en större spridning bland de högre betygsstegen. Både flickornas och 
pojkarnas grad av F- betyg har minskat markant från föregående läsår i Eng 5. För flickorna och 
pojkar med 9 %. Samtidigt ser vi att andelen A-betyg har minskat något för båda könen men antal 
B och C, D har ökat hos pojkarna. Flickornas betygsspridning följer liknande mönster där färre 
elever får F och fler får E och C-betyg, men antal B-betyg sjunkit något. Gällande Eng 6 ser vi en 
liknande positiv betygstendens där F-betyg stadigt har minskat under läsåret och att 
betygsspridningen har ökat.         
 

 
 
I svenskan kan vi se samma tendens att F-betygen minska i Sva02 och Sve01, Sve02. Däremot ökar F-
betygen i Sve 03 och Sva02 vilket är en negativ trend. Även i Sve/sva ser vi en större spridning av 



 
 
 

betygen än tidigare. Den kursen som går emot trenden är Sva02 där eleverna antingen har E eller B-
betyg.  
      

 
 

Vi kan utläsa av diagrammet att det skett en minskning av antalet F-betyg hos både flickor och pojkar 
under läsåret 21/22 i förhållande till 20/21. Vi ser även en fortsatt spridning av de högre betygen hos 
båda könen och att flickor får flest A-betyg än pojkar.          

 
En viss grad av sjunkande F-betyg i Sva/Sve visar diagrammet. Förändringen är inte betydande då F-
betygen har ökat i vissa kurser men totalt antal satta F-betyg har sjunkit. Staplarna visar större 
spridningen av betygen över hela betygsskalan. Gällande de högre betygen så är det flickorna som 
får flest A och B-betyg. De vanligaste betygen för pojkarna är E och D-betyg. 
 

 
 

  



 
 
 

Gällande kursen Gymnasiearbete så ser vi en ökad grad F-betyg hos pojkarna med 12% och en 
minskade grad med 8% hos flickorna i jämförelse mot föregående läsår inom det estetiska 
programmet. Eleverna på teknikprogrammet visar samma trend där flickornas betyg är oförändrade 
och samtliga har nått betyget E. Hos pojkarna har antalet F-betyg ökat med 5%       

 
• Resultat nationella prov   

 
Under vårterminen 2022 genomfördes det totalt 648 Nationella prov på LBS Norra. 135 av dessa 
prov slutfördes inte helt eller bara delar av. Betyget E är det mest förekommande betyget följt av C, 
D, B, A. Antal F-betyg uppgår till 92 vilket är en hög andel av satta betyg på Nationella provet. Då 
skolans övergripande mål är att alla elever ska klara betyg för att nå en gymnasieexamen efter tre år. 
Antalet F-betyg är således inte i fas med skolans övergripande mål.            

 
Matematik  

 
 
I jämförelse mellan könen så kan vi se att resultatet visar att pojkarna får fler F än flickorna 
oavsett vilken av matematik kurserna vi granskar. Antalet F har minskat hos flickorna mot 2019 
NP med 9% och antal E är oförändrat men antal B-betyg ökat med 9 %.  27 % av pojkarna fick F-
betyg VT22 vilket är en minskning mot VT19 med 6%. Fler pojkar 22% fick betyget D än mot vt19 
11%. 5% ökade betyget B mot vt19. I matematik 3c så var det 24 % färre flickor som fick betyget F 
än pojkarna. Skillnaden mellan könen gällande betyget E var en 1 % och 5 % fler flickor än pojkar 
fick betyget D. 18 % färre pojkar fick betyget B än flickorna.   
 
 
 



 
 
 

 
 
Betygsfördelningen i kursen matematik 1b visar att 23 % av eleverna fick F-betyg. 44 % av eleverna 
fick betygsbedömningen E. Vilket var det mest förekommande betyget. 21 % av eleverna fick Ett D-
betyg och 10 % ett B och 2 % A-betyg. I förhållande till 2019 så har antalet F-betyg sjunkit med 7 %. 
Antal E-betyg minskat med 9 %.  Antal D betyg har ökat 9 % samt B-betyg med 6 %. Antal A-betyg är 
oförändrat mot 2019. I kursen matematik 3C så har vi ingen jämförelse att spegla mot då det inte 
tidigare gjorts något NP i kursen. 2022 år betygsfördelning var att 0 % fick A-betyg. 9% av eleverna 
fick betyget B. 20 % fick D-betyg och 24 % E. Tyvärr var F-betyget det vanligaste på 47%.              

 
 

 
 
Statistiken visar att 38% av betygen i NP stämmer överens med satt kursbetyg i matematik 1b. 
62% av eleverna fick ett högre betyg. I jämförelse med VT 19 så fick 47 % av eleverna som gjorde 
NP i matematik 1b lika betyg i kursbetyget. 53 % fick ett högre betyg i kursbetyget än betyget på 
NP. I kursen matematik 3c så fick 42 % av eleverna lika kursbetyg som resultatet på NP. 58 % fick 
ett högre betyg i kursbetyget i förhållande till NP  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Engelska 

 
 

 
 
9 % av skolans elever fick ett A, 17 % B, 43%C, 20%E, 9F, 2% F. I engelska 6 fick pojkarna ett högre 
betygsresultat än flickorna. E-betygsresultatet är lika men flickorna fick 19% fler E-betyg än 
pojkarna. Pojkarna fick 8% fler c-betyg, men flickorna fick 1% fler B-betyg. A-betygen fick 
pojkarna där 10% presterade ett resultat för högsta betygssteget.      
 

 
23 % av eleverna fick ett lägre betyg än resultatet på NP. 49 % fika ett lika betyg i kursbetyg som 
resultatet på NP. 27% fick ett högre betyg än resultatet på NP.  



 
 
 

 

 
 

 
 
I svenska 3 så fick 6% av eleverna A-betyg. 24% B, 29% ,27%E, 13 F. I SVA fick 1% F, 50% E, 17%D, 
17%B. Flickorna får i svenska ett högre resultat än pojkarna, färre F (6%) något färre E (3%) 26% D 
och 22% fler C och 13% fler B-betyg   
 

 
 

Gällande avvikelser mellan nationella provresultat och kursbetyg så kan vi se att av samtliga 
genomförda nationella prov så har 42,25 % av eleverna fått ett högre kursbetyg än resultatet på 



 
 
 

NP. 44,57 % har fått ett lika kursbetyg som resultatet på NP. 12,6 % av eleverna har fått ett lägre 
betyg än resultatet på NP. De kurser som står för den största betygsökningen i förhållande till NP 
är engelska 6 och matematik 1b, samt Sve3.  

 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Utifrån den årliga elevenkäten vill vi särskilt lyfta fram två frågor: 
 

● Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt  
● Andel elever som upplever sig trygga i skolan  

 

 
 

 
 
 
Andel elever som känner sig trygga i skolan har minskat under läsåret med 2 procentenheter. Det 
finns en skillnad mellan könen i uppfattningen om trygghet. 85% av flickorna känner sig trygga 
och 93% av pojkarna känner sig trygga på skolan.  
 
Vi kan se i mätningen att resultatet har sjunkit på frågan Jag tycker att eleverna på min skola 
behandlar varandra på ett bra sätt. Resultatet har försämrats med 6 procentenheter vilket kräver 
uppmärksamhet och åtgärd.   

 
LBS Norra är en trygg skola. Det visar inte bara våra undersökningar men det märks i det dagliga 
arbetet med eleverna. Vad vi dock ser är en försämring under året där fler elever känner sig 
otrygga och fler tycker att eleverna inte behandlar varandra så bra i alla lägen på skolan. Detta 
måste noggrant följas upp och med systematik arbetas med. Det krävs ett mer planerat och 
frekvent värdegrundsarbete på skolan under kommande läsår. Så alla på skolan kan känna sig 
trygga och bli behandlade på ett bra sätt.       

 



 
 
 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

   Kunskaper  

 
Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen 

Under läsåret har samtalsklimatet mellan lärare och skolledning klart förbättrats med fokus på 
bedömning och pedagogik. Både då det gäller formella och informella samtal om bedömning där 
pedagoger har fått ett större förtroende att diskutera betyg och bedömning med skolledningens 
funktioner.   
 
75% av skolans avgångselever gick ut med en gymnasieexamen i början av juni. Oavsett hur man ser 
på detta så är det ett lågt resultat, både om man jämför med riksgenomsnittet och med övriga LBS 
skolor. Flickorna har lyckats bättre än pojkarna under läsåret med 88% gick ut med 
gymnasieexamen. Pojkarnas resultat var 72%.  
 
Vid skolledningens verksamhetsbesök under läsåret kunde vi se att lektionernas struktur och 
examinationer skilde sig åt på många punkter. Det visade sig att samverkan mellan lärarna var svag 
och behövde stärkas. Att lärare behöver samverka kring elevens måluppfyllelse är av väsentlighet. 
Det saknades forum där lärarna kunde diskuterade elever och gruppers utveckling. Detta kan jag se 
som en av orsakerna till den låga måluppfyllelsen. Lärarna jobbade isolerat med eleverna där de inte 
samverkade kring elevernas styrkor och förmågor och på så vis kunna justera sin undervisning så den 
mötte elevgruppen bättre.    
 

Bedömning och betygssättning 
För att upprätthålla och säkerställa rättssäkerheten i skolans betygsättning har lärarna under läsåret 
2020–2021 deltagit i Karlstads universitets, kurs i betyg och bedömning. Det är en kurs som är 
framtagen av huvudmannen Academedia i samverkan med Karlstads universitet. Kursen bestod av 
föreläsningar, inläsning av litteratur, egen reflektion. Arbetet fortsatte i arbetslagen på skolan under 
2021/2022 med pedagogiska samtal och sambedömning mellan lärare. Lärarna har deltagit i 
ämnesgrupper inom LBS där betyg och bedömning har varit en viktig del av samtalsklimatet och 
utvecklingen inom gruppen. Ämnesgrupperna har främst riktat sig till de gymnasiegemensamma 
kurserna. Lokalt har LBS Norras skolledning utökat mötestid för pedagogerna att samtala kring och 
samverka om betyg och bedömning.  
 
Mötena sker varje vecka där pedagogerna samtalar kring eleverna på individnivå och gruppnivå där 
de delger och stöttar varandra med förslag på upplägg, bedömning med mera. De lärare som ännu 
inte är legitimerade har alltid en medbedömare som är legitimerad under kursens gång och vid 
betygsättning. Medbedömaren samverkar och försäkrar sig om att undervisande läraren betygsätter 
på rättssäkert och på rätta grunder.  
 

Utvärdering och analys 
75% av skolans avgångselever gick ut med en gymnasieexamen i början av juni. Oavsett hur man ser 
på detta så är det ett lågt resultat. Både om man jämför med riksgenomsnittet och med övriga LBS 
skolor. Flickorna har lyckats bättre än pojkarna under läsåret. Under hösten infördes programmöten 



 
 
 

där alla undervisande lärare deltog i samtalet kring eleverna. Där diskuterades vad som fungerade 
bra med vissa elever, och vad som fungerade bra med en specifik grupp och varför. Utvärdering av 
mötena visade sig positiva och kvalitetsstärkande så vi fortsätter med mötena i det nya läsåret. Även 
möten kring pedagogisksamsyn initierades under hösten där lärarna diskuterade pedagogiska 
upplägg för att i högre grad nå elevgrupperna. Lärarna auskulterade hos varandra under läsåret för 
att öka graden av samverkan och för att se hur andra lärare jobbar med elevgrupperna.  
 
Det pedagogiska utvecklingsarbetet som intensifierades under höstterminen 2021 var till viss del 
lyckosamt men vi kan konstatera att det inte gav full utdelning när man utvärderar måluppfyllelsen 
hos våra avgångselever. Däremot kan vi se en positiv utveckling hos våra åk 1 och 2 elever.  Ett 
pedagogiskt förändringsarbete tar tid att genomföra. De första signalerna om en låg måluppfyllelse 
under hösten blev till slut bättre än vad vi kunde hoppats på, men långt ifrån bra. Utvecklingen 
fortsätter under kommande läsår.                 
 
Vår analys visar att pojkarna har haft en högre grad av frånvaro än flickorna. Speciellt kan vi se det 
på det estetiska programmet inriktning E-sport där eleverna har haft en vikande motivation som 
påverkat deras måluppfyllelse.  
 
Vi ser även att åren av pandemi har påverkat många elevers motivation negativt till att komma 
tillbaka till en skolförlagd skola igen. Vissa elevgrupper har haft svårare att acceptera att komma 
tillbaka till skolans rutiner igen. Invanda rutiner som skapats skulle brytas och tider och scheman 
skulle åter följas. Vi ser även en ökad grad av psykiskohälsa och frånvaro under läsåret hos vissa 
elever vars personlighet gjorde att de uppskattade pandemins digitalundervisningsmetod.     
Det är av vikt att ha med sig i analysen att det inte genomförts nationella prov i gymnasieskolan på 
två läsår och att flera av våra elever inte deltagit i denna typ av provsituation sedan åk 6 i 
grundskolan. Det har varit en exceptionell situation där mycket förberedelser inför de nationella 
proven har behövts från skolans sida, dels i form av att förbereda lärare, och i form av att förbereda 
elever. De nationella proven betonas också ha stor betydelse för eleverna skolresultat, vilket vi ser 
skapar en stress hos många elever som tyvärr inte lyckats lika bra på proven som de gjort i en vanlig 
undervisningssituation eller vid andra typer av prov. Det är däremot inte hela förklaringen.  
 
Med tanke på avvikelserna så kan vi konstatera att vi i viss grad har misslyckats med att förbereda 
eleverna inför de nationella proven på ett bra sätt. Att 12,6 % av eleverna får ett lägre betyg än 
resultatet på NP tyder på att skolan måste förbättra sitt arbete med att förbereda eleverna inför de 
nationella proven. Skolan har även misslyckats med att få dessa elever att prestera före och efter NP 
för att nå samtliga kursmoment och nå samtliga centrala innehåll i kursen. De nationella proven 
mäter inte och innehåller inte kursens samtliga moment men resultatet ska ha stor vikt vid 
betygssättning. Skolan måste förtydliga och jobba vidare med hur bedömningen mellan NP och 
elevens prestation under kursen ska bedömas.  
 
Drygt 42% av eleverna som genomförde de nationella proven fick ett högre betyg än är resultatet 
visade på de nationella proven. Som tidigare har nämnt så skapar de nationella proven en påtaglig 
stress hos vissa elevgrupper. Att nationella prov sen inte genomförts under ett antal år på grund av 
pandemin och att vissa elever ställs inför en provsituation som de inte har ställts inför tidigare kan 



 
 
 

påverka deras resultat negativt. Eleverna hör även från kamrater och föräldrar och deras upplevda 
förklaringar kring de nationella provens betydelser för betyg. Det kan i dessa upplevelser finnas 
sanningar men även missuppfattningar som tenderar att bygga upp stress och en ”ge upp 
mentalitet”. I vår analys så ser vi att elever som vanligtvis presterar på en hög nivå på lektionerna 
plötsligt tappar förmågor under provtillfället och underpresterar. Således måste skolan bli tydligare 
och förbättra sin information kring syftet med de nationella proven. Läraren måste bli tydligare med 
sin information till eleverna om provets utformning, struktur och mening. Att avdramatisera och ge 
eleven en större tydlighet kring provet kan öka elevens motivation och minska prestationskraven. 
Att ge eleverna möjlighet att träna på liknande provsituation under kursens gång kan ge eleven ett 
större självförtroende och öka elevens förutsättning att lyckas. I detta avseende kan man säga att 
skolan misslyckades att bygga upp elevernas motivation och studievilja igen.  
 
Att vi under året förändrade mötesstrukturen så att vi gemensamt pratade om våra elevers resultat 
medförde att vi tidigare sätter in stödåtgärder och hjälper våra elever i ett tidigare stadium. Detta 
ser vi har en positiv effekt på elevens studieresultat. Främst ser vi detta i våra analyser att det har 
påverkat studieresultatet i åk1-2 positivt där vi ser färre satta F-betyg i jämförelse mot tidigare läsår. 
Ett förtydligande och utökande av mentorskapet infördes under våren 2022. Det resulterade i tätare 
och mer frekventa studieuppföljningar med eleverna vilket vi såg hade en positiv påverkan för elever 
med betyg F från tidigare. Genom att jobba med elevernas resultat kollektivt och prata om hur vi kan 
hjälpa eleverna att klara minst E i samtliga kurser resulterade i att antalet F-betyg minskades under 
läsåret. Samtidigt infördes en bemannad Studiestödsstudio som fanns till för alla elever där lärare 
fanns tillgängliga vissa tider under skoldagen vilket har varit en framgångsfaktor.  
 
 

Slutsatser och arbete framåt  
Vi ser ett fler tal framgångsfaktorer i det arbete som påbörjats under läsåret och som kommer att 
fortsätta läsåret 2022/2023. Att vi har förbättrat det pedagogiska samtalet mellan lärare och 
skolledning. Att det pedagogiska samtalet är tongivande på skolan. Antal F-betyg sjunker på skolan 
vilket är positivt och glädjande. Trots en visad minskning i elevenkäten om trygghet så upplevs LBS 
Norra fortsatt som en trygg skola. Att det skapats ordning och reda i det administrativa arbetet 
upplevs av lärare och elever som mycket positivt. 
 
Målsättningen i arbetsplanen inför läsåret 22/23 är att stärka och förbättra elevernas måluppfyllelse. 
Vi ser att utvecklingen går framåt genom att analysera betygsstatistiken för åk1-åk2 som visar 
positiva tendenser.  För att nå framgång med vårt mål så behöver vi fortsätta med det pedagogiska 
utvecklingsarbetet på den inslagna vägen. Vi behöver stärka förståelsen kring läraruppdraget genom 
att tillsammans tolka och diskutera för att på så sätt nå ett gemensamt förhållningsätt gentemot 
våra elever. Att arbete vidare med en mer kreativ pedagogisk process för att inte hamna i en 
traditionell syn på lärande. Den stödverksamhet som under läsåret påbörjats visar goda resultat och 
vi är övertygade om att vi kommer att se en klart förbättrad måluppfyllelse under nästa läsår. 
 
Organisatoriskt har vi valt att lägga mer tid på mentorskapet inför 22/23. Mentorskapet ska jobba 
mer med elevernas välmående och vara studiefrämjande och öka måluppfyllelsen. Vi ser positiva 
effekter av detta arbete. Dels i hur eleverna trivs och mår på skolan, men att viljan hos eleverna att 



 
 
 

klara av studierna har ökat. Effekterna har inte med tydlighet slagit igenom under läsåret och därför 
är det viktigt att fortsatta att jobba vidare med samma struktur.     

   Demokrati- och värdegrundsarbetet  

 
Rektors organisering  

Elever har rätt till delaktighet och inflytande i sina studier. Under läsåret har pedagogerna på skolan 
haft i uppdrag att bjuda in sina elever till dialog i kursplaneringarna. Syftet är att få eleverna aktiva 
delta i sitt lärande genom att gemensamt med läraren planera kursernas centrala innehåll och 
moment, prov mm.  
 
Efter pandemin har elevrådet nybildats och sammanträder varje månad. På mötena deltar någon 
representant från skolledningen för att tillsammans med eleverna diskutera eventuella frågor som 
sen tas upp med ledningsgruppen. Under nästa läsår bjuds en elevrepresentant in till skolans 
ledningsgrupp. Även skolans schema kommer att skickas till Elevrådet inför nästa läsår. Där 
elevrådet fungerar som remissinstans och kan komma med synpunkter och förslag på 
schemastrukturen.   
 
Vid rekrytering av nya lärare bjuds elever in att delta på intervjuer. Rektor gör det första urvalet av 
sökande. Elever och lärare deltar under andra intervjun. Elevernas åsikter och intryck av de sökande 
vägs sen in i den slutliga rekryteringen.  
 
Eleverna ges möjlighet att skapa och driva ”Elevklubbar” på skolan i direkt samband med skoldagen. 
Skolan har tilldelat en lärare tid i sin tjänst för att hjälpa och coacha eleverna i att driva en klubb. 
Eleverna kommer med förslag på klubbens inriktning och får sen stöd och hjälp att starta. Klubbarna 
skapar ”vi” känsla och engagemang hos eleverna. De får nyttja skolans lokaler och material och 
utrustning. Klubbarna är ett viktigt incitament i verksamheten där får bestämma.    
 
På skolan finns en trygghetsgrupp. Gruppens syfte och mål är att skapa förutsättningar för trygghet. I 
gruppen ingår lärare och personal, elever. Gruppen utgår från enkätsvaren från trygghets-
undersökningarna. Man gör otrygghetsbesiktning av lokalerna för att se vart eleverna upplever sig 
otrygga i sin skolmiljö. Varje år mäts elevernas upplevelse i elevenkäten om sin trygghet. Av svaren 
får skolan en god medvetenhet om hur eleverna upplever sin trygghet. Mentorerna diskuterar och 
pratar om trygghet på mentorstiden med sina klasser där eleverna kan uttrycka vart i skolan de kan 
känna sig otrygga.          
 
Anmälan om kränkande behandling kan göras av personal eller av elever. Vi informerar vi 
mentorerna på mentorstiden om tillvägagångsätt om man råkat ut för en kränkande behandling. 
Anmälan kan ske direkt till mentor eller i andra fall till rektor eller bitr. rektor om ärendet är mellan 
lärare-elev. Händelsen dokumenteras noggrant och följs upp skyndsamt. Återkoppling sker till båda 
parter som är inblandade.    
 

Utvärdering och analys 
I de enkäter som utförts under året kan vi se att vissa elevgrupper är mer negativa till sin skola och 
lärare än andra. Kommentarer i fritextsvar visar att många elever tycker att skolan har utlovat saker 
som sen inte infriats. I detta avseende kan jag som rektor hålla med eleverna. Utfästelser har gjorts 



 
 
 

som sen inte genomförts och det skapar förvirring och besvikelse hos eleverna. Vi ska ta med oss 
detta in i nästa läsår att inte utlova något som inte kan införlivas.  

 
Förutom elevenkäter så har skolledningen haft elevintervjuer under läsåret. De har haft som syfte 
att få veta elevernas syn på sin skola. Intervjuerna har skett spontant med en grupp elever men 
skolledningen har även deltagit på elevrådsmöten för att möta och lyssna på elevernas synpunkter.  

 
Några citat från elevintervjuerna: 

 
”Lärarna bryr sig verkligen om mig och hjälper mig när jag behöver”  
” Jag känner att jag blir lyssnad på när jag har problem”  
” Vi borde få göra fler studiebesök utanför skolan, alla dagar blir samma annars” 
” när vi började skulle vi få göra allt möjligt men inget har blivit av” 
” bästa lärarna” 
” förut vad skolan dålig, nu har den blivit mycket bättre” 
 

Elevernas åsikter är väsentliga för verksamheten och ska tas tillvara på som ett led i skolans 
pedagogiska utveckling. En återkommande fråga från eleverna har varit att de vill ha fler fysiska 
böcker och inte bara i böcker i digitalform. Skolan har med anledning av detta ökat sina inköp av 
fysiska böcker under läsåret 21/22.  

 
En tolkning och uppfattning är att eleverna inte alltid känner sig inbegripna i skolans demokratiska 
arbete. Skolans demokratiarbete har varit lågt under läsåret och saknat en plan. Inför läsåret 22/23 
så utvecklar och intensifierar vi detta genom att tillsätta en förstelärartjänst som aktivt ska arbeta 
för att förbättra skolans elevdemokrati. Vi utarbetar en plan för hur vi gemensamt ska arbete som 
sträcker sig över hela läsåret. Vi hoppas att effekterna av detta arbete ger eleverna trygghet i att de 
blir lyssnade på och att beslut som fattas på skolan alltid ska ta tas med utgångspunkten att det ska 
leda till elevens bästa.               
 

Slutsatser och arbete framåt  
Arbetet med demokrati- och värdegrund måste förbättras och bli mer organiserat, strukturerat och 
kontinuerligt. Arbetet bör inkluderas i det dagliga arbetet i klassrummen som ett naturligt inslag i 
lärarnas kursplanering i den ordinarie undervisningen. Inslag av temadagar och studiebesök ska vara 
ett återkommande arbetssätt men merparten av det kontinuerliga arbetet ska göras under ordinarie 
lektionstid. Inför läsåret 22/23 ska jag som rektor initiera kompetenshöjande insatser för personalen 
gällande demokrati och värdegrundsarbetet. Vi kommer att använda oss Skolverkets 
utbildningsmaterial i utvecklingsarbetet.  
 
För att uppnå kontinuitet så ingår demokrati och värdegrundsarbetet i en av skolans 
förstelärartjänster. En förstelärare ska jobba direkt med arbetslagen och elevråd för att utbilda och 
utveckla vårt arbete vidare.              
 
 



 
 
 

Elevhälsoarbetet 

 
Rektors organisering  

Skolans rutiner för elevernas individuella stöd har under läsåret stärkts. Med stöd menar vi inte det 
stöd som undervisande lärare gör dagligen i klassrummet utan stöd för elever som har extrabehov 
att få hjälp utan åtgärdsprogram med särskilt stöd. Vi märker att den omorganisation som gjorts 
under läsåret har stärkt vår elevhälsa. Elevhälsan har fler regelbundna avstämningar och möten 
vilket vi ser organiserar på ett bättre sätt.  
 
Lärarnas kollegiala samverkan och arbete har stärkts under året. Under senare delen av terminen 
inrättades en bemannad ”studiestuga” ditt elever kunde komma för att få extra hjälp. Stugan ger 
eleverna med olika behov möjligheten att få stöd på deras villkor och inlärningsförmåga. Lärarna 
organiserades att under två timmar per vecka finnas tillhands för att ge eleverna extra hjälp och 
studiehandledning. Den nya organisationen visade positiva effekter för årkurs ett och två men tyvärr 
nådde vi inte årskurs tre i den omfattning vi hade velat. Organisationen visade sig vara 
välfungerande och ökade motivationen hos många elever. För årkurs tre arrangerades ”ta igen tid” 
på eftermiddagar men tyvärr gav det inte den effekt vi hade hoppats på.  Även om insatsen inte 
detta läsår gav förväntad utdelning så var den bra och uppskattad av många elever då de kände att 
de fick mycket stöd att slutföra uppgifter.  
 
Att prata med eleverna och ställa frågan kring hur de bäst lära sig i klassrummet har visat sig 
effektivt. När eleverna ges möjlighet att aktivt få vara med och strukturera lektionsupplägg och 
examinationer så ökar motivationen till lärande.      
 
För att ytterligare förstärka skolans arbete med elevstöd organiserades Elevhälsoteamet om. 
Regelbundna möten infördes som med tydlighet fördelar ansvaret kring elevuppföljningen. Vi har 
infört en tydligare ärendegång kring pedagogiska utredningar, Åtgärdsprogram och uppföljning. 
Vilket har som syfte att med tydlighet beskriva vad eleven behöver hjälp med, vem ansvarar att 
åtgärderna blir gjorda, utvärdering av åtgärdsprogram och när åtgärdsprogrammet kan avslutas. 
Elevhälsans medlemmar har jobbat förebyggande i klassrummen genom lyfta och informera om 
frågor som. En förebyggande åtgärd som organiserades under vårterminen var ” tjejgrupp” där tjejer 
kunde lyfta sina specifika frågor kring sexualitet och samtycke. Detta var behov ett som 
uppmärksammades under ett besök av elevhälsan. De deltagande i gruppen uttryckte att det var 
tryggare och mer komfortabelt att kunna prata om känsliga frågor i en mindre grupp med bara tjejer.        
 
Frågor vi under året jobbat förebyggande med under läsåret innefattar: 

- Vidarestudier 
- Sexualitet och samtycke 
- Motion och sömn 
- Hälsa och hygien 
- Könstillhörighet 
- Jag och skolan 
- Betygshets om att räcka till 
  



 
 
 

 
Utvärdering och analys 

Vi stärker denna organisation ytterligare inför kommande läsår då vi tror att det kommer att ge ett 
gott resultat. Däremot är utvärderingstiden på en dryg termin för kort. Rektors erfarenhet från 
tidigare uppdrag visar att en stärkt stödfunktion, en tydligare uppföljningsstruktur, ett bra 
förebyggande elevhälsoarbete på skolan ger långsiktiga och bra resultat. Både studiemässiga 
förbättringar och i att eleverna blir stärkta i sin personliga utveckling.    
 
Vi tar med oss det positiva utvecklingsarbete som läsåret givit. De goda pedagogiska samtalen i 
lärarkollegiet som i kombination med ett kollegialt samarbete utvecklar och stärker skolan och dess 
utbildningar. Utveckling och förändring kommer inte självmant utan det är något vi får fortsätta att 
jobba med och vi tar med oss den vilja som finns hos pedagogerna att förändra till det bättre in i det 
nya läsåret. 
 

Slutsatser och arbete framåt  
Med ett mer organiserat och strukturerat elevhälsoarbete förbättras möjligheterna att ge våra 
elever det stöd de har rätt till. Ett elevhälsoarbete som har regelbundna möten, ett elevhälsoarbete 
som inriktas med mot ett stöd i klassrum för elever och lärare. Vad vi lärt oss under året är att bli 
tydliga med riktade stödåtgärder i klassrummet genom att stödja pedagogerna i att anpassa 
undervisningen efter de behov som finns hos eleverna. Detta är ett viktigt arbete som vi kommer att 
fortsätta att utveckla kommande läsår.  
 
Samtidigt ser vi en tendens hos våra pedagoger att när de anmält en elev till EHT så känner de sig 
klara med ärendet. Vi måste jobba vidare med att alla inblandade i ett ärende känner ett fortsatt 
ansvar och engagemang genom tydligare rutiner och kontinuerlig samverkan.    
 
Vi har lärt oss under året att återkopplingen kring vad som sker med elevärenden är väsentlig för att 
nå en gemensam utveckling. Med återkoppling menar vi till pedagoger, elever och vårdnadshavare. 
Vår målsättning är att arbeta fram en enkel, tydlig och effektiv kanal för att tydligt kommunicera 
ärendegången. 
 
I vårt arbete framåt under det nya läsåret med att stärka elevhälsans struktur och arbete ska vi 
utveckla följande. 
 

- Tydlighet och förbättrad dokumentation 
- Regelbundna elevhälsomöten 
- Tydliggöra ansvarsfördelning inom EHT 
- Tydliggöra kommunikationsvägar 
- Säkerställa arkiveringen av ehtdokument   
- Värna elevens integritet i ärendegången 
- Effektivare ehtmöten med tydligare agenda och struktur             

 
  



 
 
 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

75% av LBS Norras avgångselever 2022 gick ut med en fullständig gymnasieexamen. Det är ett 
resultat som ligger under snittet, både i jämförelse med LBS övriga skolor och i jämförelse med 
övriga gymnasieskolor i landet. Resultatet är lågt och det antyder brister i skolorganisationen. 
Brister i att skolan inte i tid satt in åtgärder i form av stöd och andra direkta insatser för att höja 
den enskilde elevens måluppfyllelse. LBS Norras mål är alltid att alla elever ska kunna utvecklas 
utifrån sin kapacitet och efter sina tre år gå ut med ett fullständigt betyg och gymnasieexamen. 
Pandemins effekter var mer långt gående för eleverna än vad skolans organisation hade tagit 
höjd för. Speciellt drabbade av pandemin var avgångsklasserna 2022.  
 
Under hösten strukturerades skolan om på flera plan av en ny ledning. Det fokuserades mer på 
pedagogisk mångfald, elevers rätt till stöd och hjälp i och utanför klassrummet. Specialpedagog 
och speciallärare anställdes och studiestudion inrättades där elever kunde få stöttning och hjälp. 
Pedagogiska mötesplatser skapades för lärare, samverkan och samarbeten stärkte organisationen 
under året. 

 
Inför det nya läsåret tar vi med oss de nya strukturerna och arbetssätten som vi i personalen har 
processat fram under året. Det är beprövade processer som fungerar och det är glädjande att se 
att dessa har effekt i verksamheten. Vi ser detta genom att analysera våra nuvarande elevers 
resultat från läsåret. Det sker nu utveckling och samverkan mellan lärargrupper på ett bättre och 
strukturerat sätt. Personalens inställning att hjälpa eleven framåt mot sina mål tillsammans är 
förändrad och förbättrad. Inställningen att alla elever på skolan är alla lärares elever har slagit 
igenom väl och kommer att vara en viktig del av skolans utveckling de kommande läsåren.  
 
Det kollegiala samarbetet vet vi är en nyckel till framgång och det tar vi med oss in i det nya 
verksamhetsåret. Vi fortsätter även att stärka arbetet med att tidigt uppmärksamma elever som 
riskerar F i betyg för att tidigt och proaktivt sätta in resurser och stöd så att eleven kan gå vidare 
och känna att de lyckas.  
 
Vi ser att tydliga rutiner och samverkan är ett effektivt verktyg mot högre måluppfyllelse. En Vi-
känsla som gör att vi jobbar tillsammans och utvecklas har stärkt skolan och gjort den bättre för 
eleverna. Slutligen fortsätter vi vårt utvecklingsarbete under kommande läsår. Vår arbetsplan 
inför 22/23 kommer att mer utförligt beskriva detaljer och när och hur de genomförs och när de 
följs upp men vårt fokusområde i arbetsplanen är att öka elevernas måluppfyllelse.                 
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