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1. Ledare – rektor har ordet 

Elefanten i rummet som inte går att förbise har alltjämt varit Covid-19 som på olika sätt fortsatt 
prägla verksamheten. Allt har dock inte varit negativt, vilket man lätt kan tro. Istället så har vi fått 
möjlighet att utveckla verksamhetens digitala kompetens i våra ansträngningar att alltjämt leverera 
en kvalitativ undervisning för våra elever, trots de restriktioner som periodvis har gällt. I detta arbete 
har både rutiner och verktyg kring undervisningen förändrats och nya insikter tillägnats. Dessa 
insikter och erfarenheter tar vi med oss in i kommande års arbete vilket kommer stärka 
undervisningen och verksamheten. Digitala verktyg som visats sig främja undervisningen och 
elevernas lärande inkorporeras i den “ordinarie” undervisningen. Rutiner för att främja närvaron har 
sett över och reviderats. Insikter kring vad som skapar motivation och främjar kreativitet tas med i 
kommande planeringar och övergripande planer. Så med Covid i backspegeln (hoppas, hoppas) så 
finns det mycket gott att ta med sig. 
 
Lite extra utmanande, säg vad vore tillvaron utan utmaningar, för året har varit flytt till nya lokaler 
och Schwanska Villan som genomfördes vid årsskiftet. Tack vare ett gediget arbete från många olika 
inblandade parter så har nu LBS Trollhättan fått otroligt fina och ändamålsenliga lokaler för 
verksamheten. Vi är väldigt nöjda med resultatet och de fantastiska möjligheter de innebär för 
undervisningen och ser verkligen fram emot att få visa upp dem vid kommande öppna hus. Att som 
fotoelev kunna få jobba med en green-screen eller att som musikelev få laborera med 
musikproduktion i vår splitternya, helt digitala, studio bara för att nämna några exempel.  
 
Vi ser också fram emot att få officiellt inviga lokalerna till hösten när våra nya ettor är på plats och 
kan få ta del av festligheterna. 
 
Fokus framöver blir att utnyttja dessa nya möjligheter till fullo genom att skapa meningsfull och 
kreativ undervisning som får eleverna att vilja vara i skolan. Att väcka deras intresse och lust inför att 
vilja lära mer. Att få dem att våga pröva nytt, att utmana sig själva och utvecklas som individer i en 
öppen och inbjudande miljö där alla är välkomna. 
 
Fredrik Ohnesorge 
Rektor 
 
  



 
 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Trollhättan 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 Trollhättan 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 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 Trollhättan 
Elever 

● Antal elever fördelat per program och årskurs per 2022-06-30 
 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet ESBIL 10 20 25 

 ESEST 16 10 21 

 ESMUS 6 7 8 

Teknikprogrammet TEDES 17 12 14 

 TEINF 4 0 0 

 
● Socioekonomisk bakgrund* (enhetsnivå) 

 

Läsår Andel Flickor Andel pojkar Andel högutbildade 
föräldrar 

Andel utländsk bakgrund 

2020/2021 23% 77% 59% 13% 

2021/2022 21%* 79%* 59%* 16%* 

*Statistik från oktober 2021, hämtat från Skolverket 2022-07-04 
 
Personal 

Under läsåret så arbetade 22 personer på skolan. Huvuddelen av de anställda är lärare med 
varierande tjänstgöringsgrader av vilka fördelningen i nuläget är drygt 60/40 i andelen behöriga och 
obehöriga lärare. Inför kommande läsår kommer den siffran att justeras mot en högre behörighet då 
ny behörig personal redan är anställd inför nästa läsår som då ersätter obehörig personal med 
visstidsanställning. Medlemmar ur personalen som i nuläget är obehöriga kommer också att inleda 
eller deltar i kompletterande validerande utbildning för att därigenom erhålla lärarexamen inom sina 
respektive ämnen. 
 
Utöver lärare så var elevhälsan formerad av skolsköterska 50%, kurator om 40 %, specialpedagog 
100%, skolläkare och skolpsykolog. Utöver detta finns även SYV på skolan. De tre förstnämnda samt 
SYV finns på skolan emedan skolläkare och skolpsykolog är kopplade mot skolan och deltar i 
elevhälsoarbetet med jämna intervaller samt på förekommen anledning. Under senare delen av 
läsåret så möjliggjorde organisatoriska förändringar och ett riktat ekonomiskt tillskott att elevhälsan 
kunde utökas med en elevhälsosamordnare med särskilt fokus mot närvaro om 50% 
 
Lokaler  
 
Skolan har under läsåret flyttat in i helt nyrenoverade och för verksamheten ändamålsenliga lokaler i 
centralt läge i anrika Schwanska villan. I och med flytt så har ämnesspecifika salar som musikstudio, 
fotostudio, poddstudio osv. tillkommit eller fått sig ett ordentligt uppsving. Därutöver har det 



 
 
 

tillkommit fler salar som kan husera fulla klasser i motsats till tidigare. Till följd av detta så kommer 
schemaläggningen sannolikt både underlättas samt bli bättre framöver till gagn för eleverna. 
 
Organisation och arbetsformer   

Organisationen har genomgått en del förändringar under året i syfte att bättre svara upp mot de 
många och olika uppgifter som ska utföra under ett läsår. Utgångspunkten har varit de slutsatser 
som föregående års kvalitetsrapport gav för handen. 
 
Ett övergripande fokus i detta förändringsarbete har varit att tydliggöra olika funktioners roll och 
arbetsprocesserna kopplade till dessa på organisations- och gruppnivå. Där det tidigare fanns en 
ganska fixerad “ledningsgrupp” som i mångt och mkt vara ganska personbunden så är 
organisationen numera fokuserad på processer och funktion. Alltså vilken funktion har det 
huvudsakliga ansvaret för vissa processer och frågor snarare än att det är åligger en viss person. 
Syftet är att fokusera på processerna och utveckla dessa systematiskt i ett led att öka 
professionaliteten och i och med detta minska personbundenheten som tidigare rådde. 
 
Som en effekt av detta deltar numera fler medarbetare i det faktiska arbetet, både vad gäller drift- 
och utvecklingsfrågor. Medarbetare ingår i olika forum utifrån sin roll och funktion snarare än utifrån 
sin person vilket givit en mer flexibel organisation där fler tar ansvar och driver skolans utveckling 
framåt gentemot tidigare där “allt” skulle passera genom samma fixerade grupp med rektor i 
spetsen. 
 

 
Denna organisering av arbetet börjar ge effekten att rektor i något större utsträckning än tidigare 
kan frigöra tid för att ta ett metaperspektiv på verksamhetens olika processer. Vidare har 
organisationen förstärkts med funktionen elevhälsosamordnare med fokus på närvaro.   



 
 
 

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 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. 
 
 



 
 
 

  



 
 
 

4. Läsåret 2020/2021 

Fokusområden/utvecklingsområden 

Inför läsåret 21/22 identifierades och prioriterades två fokusområden. 
 
Närvaro  
Vid en genomlysning av frånvaron för läsåret 20/21 konstaterades att frånvaron, oavsett anledning, 
var oacceptabelt hög. För årskurs 2–3 var den ca 12% och för årskurs 1 ca 15%. Det ger sig självt att 
elever som missar nästan var femte dag löper stor risk för att hamna efter med studierna.  
 
Åtgärderna som planerades för, och genomfördes, under 21/22 var förändringar i mentorsuppdraget 
med särskilt fokus på närvarokontroll. Det inkluderade bland annat nya uppgifter där mentor ålades 
att genomföra enklare frånvaroutredningar i två steg sina mentorselever med oroväckande frånvaro. 
Denna insats fyllde flera funktioner: Dels att vi från skolans sida markerar att vi uppmärksammar att 
eleverna är frånvarande och att vi också bryr oss genom att ta kontakt. Dels gav 
frånvaroutredningarna oss en möjlighet att få koll på orsakerna till frånvaron vilket är centralt för att 
kunna åtgärda eventuella brister.  
 
Vidare så skärptes rutinerna för hanteringen av CSN. Denna hade dessförinnan varit något 
godtyckliga då underlaget från undervisande lärare/mentor inte varit likvärdigt eller konsekvent. 
Men med tydligare riktlinjer för mentorer och undervisande lärare och tätare och mer noggrann 
kontroll från Ledning/administration och EHT så blev också uppföljningen och rapporteringen till CSN 
mer effektiv. 
 
En ganska tydlig effekt blev att en del okynnesfrånvaro minskade ganska rejält. En del elever med 
stor långvarig frånvaro uppmärksammades också på ett tydligare sätt och när sedan 
elevhälsosamordnaren tillkom och särskilt kunde fokusera på dessa elevers återkomst till skolan så 
fick detta önskad effekt. 
 
Tillgänglig och inkluderande undervisning 
Det andra fokusområdet berörde undervisningens kvalité och utformning. Många av våra elever är i 
behov av olika sorters stödstrukturer beträffande uppgifternas sammansättning, undervisningens 
innehåll eller hur instruktioner är formulerade. Om det första fokusområdet handlar om att få 
eleverna till skolan så handlar detta i hög grad om att det måste finnas ett mervärde och vara 
meningsfullt att vara på lektionerna. Utformning av lektionsinnehåll och stöd måste därför vara på 
ett sådant sätt att eleverna gynnas av att delta på plats.  

Andra insatser 

Då effekten av fokusområde 1 var så pass tydlig beslöt ledning tillsammans med elevhälsan redan 
tidigt under året om att detta fortsatt skulle vara ett fokusområde som dessutom behövde 
fördjupas. Kontakt togs med LBS Kristianstad som påbörjat Närvaroprojektet med en 
utvecklingsstrateg från AcadeMedia och utifrån deras respons och tankar så blev slutsatsen att 
projektet också kunde vara något för oss att delta i. Kontakt togs med AcadeMedias 
utvecklingsstrateg och frågan kring lyftes också inom skolan regionsgruppen, bestående av LBS 



 
 
 

Borås, Jönköping, Kungsbacka och Trollhättan, för att initiera ett samarbete med 
utvecklingsstrategen. Hon och kvalitets- och utvecklingsansvarige för LBS bjöds in till en 
regionsgemensam fortbildningsdag för att smygstarta arbetet med att arbete med friskfaktorer för 
att få eleverna till skolan. En hel del förberedelser genomfördes också under året för att skolan fullt 
ut skulle vara redo att delta i Närvaroprojektet under läsåret 22/23. 
  



 
 
 

5. Resultatredovisning  

Kunskaper 

● Andel med examen 
 

 
 

 
 
Årets avgångselever var till antalet 65 - 13 flickor och 52 pojkar. På estetprogrammet gick 51 elever - 
12 flickor och 39 pojkar - och på teknikprogrammet gick 14 elever - 1 flicka och 13 pojkar.  
 
Jämfört med föregående år så sjönk examensgraden med 18 procentenheter. Minskningen är 
relativt lika sett till kön, 15 procentenheter för flickor respektive 19 för pojkar. Programmässigt så 
har den största minskningen skett i teknikprogrammet och där är det pojkarna som tappat. Notera 
att endast en flicka gick teknikprogrammet i avgångsklassen. 
 
 
 
 
 



 
 
 

● GBP avgångsbetyg 
 

 
 

 
 
Jämfört med föregående år så går nedgången igen även vad gäller den genomsnittliga 
betygspoängen (GBP). En minskning med 1,1 poäng totalt. Här står flickorna för en större nedgång (-
1,7 poäng) än pojkarna (-1,0 poäng). Nedgången är störst i teknikprogrammet med -1,9 poäng, 
medan det i estetprogrammet är -0,6 poäng. De som sticker ut extra här är pojkar på 
teknikprogrammet med -1,9 poäng avseende GBP. Flickor har även en högre GBP än pojkar och 
skillnaden mellan könen är 1,1 poäng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

● Betygsfördelning samtliga elever  
 

 
 

 
 
Totalt sett så är andelen högre betyg (A och B) i stort sett oförändrad sett till föregående år. Det är 
en minskning av betygen C och D med 4% respektive 3% och en ökning av antalet E- och F-betyg med 
3% respektive 4%. Detta går igen sett till pojkarnas betyg medan det för flickorna varit en större 
minskning av de högre betygen. 
 
Matematik 

 
 



 
 
 

 
 
I matematik ser vi en ökad andel F i samtliga matematikkurser förutom 1b. Ökningen är allra störts i 
kursen 2b där andel F föregående läsår var 5% och i år 64%. Ingen elev har nått betygssteget A i 
någon matematikkurs. I matematik 1b har andel F minskat med 4 procentenheter sedan föregående 
läsår.  
 
Sett till kön är det olika mellan kurserna, där andel F ökat bland flickorna mer än hos pojkarna på 
teknikprogrammet medan pojkar generellt har högre andel F än flickor på estetiska programmet. Det 
är få flickor som går teknikprogrammet vilket får stort utslag på statistiken.  
 
Engelska 

 
 

 
 
I engelska ser vi en ökad andel F i samtliga kurser, ökad andel A i engelska 7 samt en minskad andel 
C-A totalt sett. Andel F ökar bland såväl flickor som pojkar förutom för flickor i engelska 6 där andel F 



 
 
 

minskar från 15% föregående läsår till 7% i år. Andel A ökar bland både flickor och pojkar i engelska 5 
och för pojkar i engelska 7. Flickor ligger kvar på en relativt hög nivå, 29% andel A, i engelska 7. Klart 
är att det är en negativ trend med minskad andel av de högre betygsstegen får både pojkar och 
flickor i samtliga kurser. Skillnaden mellan könen är störst i engelska 7 där betygsstegen C-A utgör 
72% av satta betyg för flickorna (86% föregående läsår) där motsvarande siffra för pojkarna är 32% 
(38% föregående läsår).  
 
Svenska 

 
 

 
 
Resultaten i svenska är mer jämna mot föregående läsår, förutom i svenska 3 där andel F ökar från 
4% föregående läsår till 20% i år. Andel C minskar i svenska 3 med 11 procentenheter. Det är både 
pojkar och flickor som fått ökad andel F i svenska 3 och även här är det flickor som i större 
utsträckning når de högre betygsstegen än pojkar, även om de högre betygsstegen C-A minskar för 
båda könen i år och för flickor mer än för pojkar.  
 
Flickornas resultat i svenska 1 har försämrats avsevärt där andel F ökat från 9% föregående läsår till 
17% i år, och där andel C-A i år motsvarar 24% av betygen där motsvarande siffra var 82% 
föregående läsår. Pojkars resultat har förbättrats något i svenska 1. Svenska 2 är mer stabil än övriga 
svenskkurser, men även där ser vi skillnad i att pojkar i högre utsträckning än flickor når 
betygsstegen F-D, 78% respektive 30%. 
 
 
 



 
 
 

Gymnasiearbete 

 
 

 
 
Sett till programmen så är det jämfört med föregående år i stort sett oförändrat vad gäller estetiska 
programmet men andelen F-betyg på teknikprogrammet har ökat relativt mycket. Anmärkningsvärt 
är att antalet icke godkända gymnasiearbeten har ökat markant jämfört med förra året bland såväl 
pojkar som flickor jämfört med tidigare år. Störst ökning ser vi bland pojkar på teknikprogrammet 
där andelen icke godkända gymnasiearbeten ökat från 0% föregående läsår till 31% i år, alltså var 
tredje elev. Detta påverkar givetvis examensgraden avsevärt.  
 

● Resultat nationella prov 
 

Matematik 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
Gällande resultaten på de nationella proven kan vi se att bland de elever som genomförde samtliga 
delar har andel F ökat med 10 procentenheter i matematik 1b och minskat med 20 procentenheter i 
matematik 3c. Det är framförallt flickor i matematik 1b som inte når gränsen för godkänt, 38% 
jämfört med pojkar, 32%. Vidare ser vi att ingen elev når ett resultat som motsvarar betygsstegen C-
A.  
 
Vi kan också se att drygt var tredje elev får ett högre kursbetyg än provresultat i matematik 1b, vilket 
är en ökning av avvikelser jämfört med sist proven genomfördas i gymnasieskolan VT19. I kursen 
matematik 3c är trenden den motsatta, där har avvikelsen mellan kursbetyg och provresultat 
minskat och 9% av eleverna får ett högre kursbetyg än provresultat, jämfört med 47% VT19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Engelska 

 
 

 
 

 
 
I engelska når alla elever som genomför samtliga delar av proven minst nivån för ett godkänt 
provresultat. Det är skillnader mellan betygsstegen där exempelvis andel E ökat från 8% föregående 
läsår till 26% i år och andel A har minskat från 16% föregående läsår till 3% i år. För flickor är det 
framförallt provresultat C som ökat kraftigt på bekostnad av provresultat B. För pojkar har andel E 
ökat från 4% till 27% och andel A har minskat från 19% till 0%.  
 



 
 
 

Anmärkningsvärt är att avvikelserna, där drygt var tredje elev får ett högre kursbetyg än provresultat 
vilket är en minskning från VT19, men där 24% av eleverna får ett lägre kursbetyg än provresultat 
vilket är en ökning då ingen elev fick lägre kursbetyg VT19. Det är framförallt på teknikprogrammet 
som eleverna får ett lägre kursbetyg, där flest pojkar går, men trots det får flickor (33%) i högre 
utsträckning än pojkar (27%) ett lägre kursbetyg. Det är även flickor som i högre utsträckning får ett 
högre kursbetyg än pojkar, 44% respektive 26%. Det är på teknikprogrammet som en något högre 
andel elever än på det estetiska programmet får ett högre kursbetyg än provresultat.  
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Även i svenska 3 kan vi se ett något försämrat resultat där andel F ökar med 9 procentenheter och 
andel C-A minskar från att ha motsvarat 68% av provresultaten till 39%. Här ser vi en stor skillnad 
mellan könen där pojkar i mycket högre utsträckning än flickor får provresultat F-C, 69% respektive 
26%. Ingen flicka hör fått F i provresultat.  
 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Utifrån årets elevenkät vill vi lyfta fram två frågor: 
 

● Andelen elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra 
sätt 

● Andel elever som upplever sig trygga i skolan 
 

 
 

 
Andelen upplever att man inte behandlar varandra på ett bra sätt har ökat något vilket visade sig 
bero på ett par schismer mellan ett antal elever i vissa elevgrupperingar.  
 
Andelen elever som upplever sig trygga i skolan har minskat något från föregående år samma tid. 
När resultatet följdes upp i klassernas så visade det sig dels bero på stundande flytt som var planerat 
till jullovet vilket var något som en del elever oroade sig över och därför kände en viss otrygghet. 
Dels så berodde det på ett litet antal dispyter mellan ett fåtal elever vilket också skapade en viss oro 
i ett par grupperingar och som också återspeglar sig i resultatet då det gäller samma grupperingar 
som i frågeställningen ovan. 
 
 
  



 
 
 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten  

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen  
Under läsåret 21/22 men även dessförinnan så har ett löpande arbete skett med att uppdatera 
studieplaner och utlägg av GUT för att säkerställa att elevernas undervisningstid både uppfyller de 
nationella kraven men också sörjer för att öka förutsättningarna för ökad examensgrad. Detta arbete 
har pågått under flera års tid och med ingången av läsåret 22/23 så är alla planerade justeringar på 
plats och strukturen kommer förhoppningsvis att kunna löpa på framöver utan vidare justeringar. 
 
Som redan angivits ovan så har flertalet rutiner och processer reviderats under året mot bakgrund av 
tidigare insikter i syfte att öka närvaron, stärka mentorskapets roll, främja undervisningens kvalité 
osv. 
 
Likaså har verksamhetens organisation justerats mot ett processfokus istället för det personfokus 
som tidigare organisationsupplägg präglades av. Den av hävd befästa “ledningsgruppen” avvecklades 
t.ex. till förmån för mer flexibla gruppsammansättningar där fokus mer låg på vilket typ av fråga som 
skulle behandlas. Alla måste inte delta i alla möten eller ha en uppfattning om alla frågor utan det 
räcker att den/de som uppbär uppdrag eller har ett direkt ansvar sammanträder för att få 
effektivitet i organisationen samt för att rollfördelning och ansvarsfördelning skall vara tydlig inom 
organisationen.  
 
Beträffande kompetensutveckling, kollegial samverkan osv. så finns det flera olika forum för detta. 
Dels de löpande och återkommande tillfällen som leds av förstelärarna, dels riktade 
fortbildningsinsatser och dels de gemensamma fortbildningsinsatser som sker inom ramen för 
regionsgrupperna. 
 
Fokusområdena berördes under kapitel 4. Arbetet med att realisera de förändringar som krävs för 
att nå önskat resultat består i mångt och mycket av att revidera planer, uppdragsbeskrivningar, 
rutiner osv. Även de organisationsförändringar som skett under läsåret är gjorda mot bakgrund av 
de fokusområden som återfinns i verksamhetens Arbetsplan. Insatserna har givit resultat men 
målsättningen är ännu inte uppnådd. Arbetet fortlöper därför även framgent där ytterligare 
justeringar kan komma att ske i kommande Arbetsplan för att, givet förutsättningarna, ge så optimal 
effekt som möjligt beträffande ökad närvaro bland eleverna samt en kvalitativt förbättrad 
undervisning. 
 

Bedömning och betygssättning  
För att betygsättning skall ske på ett så rättssäkert sätt som möjligt så genomgick alla lärare för ett 
par år sedan en universitetsutbildning i samverkan med Karlstad Universitet i betyg och bedömning. 
Vidare så kopplas obehöriga lärare till en behörig lärare vid själva betygsättningen så att processen 
går rätt till och att betygsättningen sker på rätt premisser. Obehörig lärare och legitimerad lärare går 
tillsammans igenom betygsättningen och underlaget och båda skriver under på betygen. 
 



 
 
 

Utöver detta lokala arbete så sker också samverkan inom de regionsgrupper som LBS är inordnade i. 
I praktiken innebär regionsgrupperna att skolor som ligger relativt nära varandra geografiskt och 
som har liknande organisatoriska förutsättningar samarbetar inom en rad olika områden. Inom 
ramen för detta sker, bland annat, ett arbete där lärare ges möjlighet till sambedömning av 
nationella prov och där de också kan ta hjälp av varandra vid betygsättning genom t.ex. en andra 
bedömning eller utlåtande. 
 

Utvärdering och analys 
Examensgraden för läsår 21/22 blev 72% vilket är en markant sänkning jämfört med föregående år. 
Det innebär att det är andra året i rad med minskad examensgrad. År 19/20 låg nivån på 98%. 
Examensgraden minskade under fjolåret 20/21 till 90%. Vi kommenterade förra årets lägre resultat 
med att fjärr- och distansundervisning kan vara en bidragande orsak. Att examensgraden minskat 
ytterligare i år med närapå 20 procentenheter när vi haft undervisning på plats i skolan är kanske lite 
förvånande. Vi tror fortsatt ändå på att pandemin är en bidragande orsak till att eleverna inte tar 
examen. Men andra faktorer som antagningspoäng, elevgruppernas förutsättningar och 
sammansättning och psykisk ohälsa hos eleverna är också faktorer som kan påverka och spela in. 
Även studiekultur och hur eleverna upplever undervisningen bidrar till resultatet. 

 
Vad gäller resultatet på programnivå ser vi liksom tidigare år en skillnad mellan estet- och 
teknikprogram, men jämfört med föregående år har resultatet blivit det omvända. Examensgraden 
för estetprogrammet är 75% jämfört med teknikprogrammets 64%. Den procentuella negativa 
förändringen är tydligast för teknikprogrammet även om den övergripande sänkningen är tydlig för 
båda programmen. 

Det går också att se en tydlig koppling mellan examensgrad och hur eleverna presterar i sina 
gymnasiearbeten. För att nå examen krävs ett godkänt gymnasiearbete. I år är det totalt tolv elever 
som inte når godkänt resultat jämfört med förra året då det var en elev som inte godkändes. 
Upplägget för gymnasiearbetet är väl genomarbetat med en tydlig struktur och arbetsprocess. Så 
förklaringen ligger troligen i andra faktorer.  

Utöver gymnasiearbetet krävs för en studentexamen också godkänt betyg i svenska 1,2 och 3, 
engelska 4 och 5 samt i matematik 1. I en sammanställning ser vi att antalet F-betyg ökat från 62 st. 
förra året (20/21) till 103 st. i år (21/22). Ökningen är 66% och gäller endast för gymnasiearbetet och 
samtliga matematik-, svenska- och engelska-kurser. Det är statistik som gäller för hela skolan och alla 
årskurser. Denna ökning är starkt kopplad till den minskade examensgraden. 

Totala mängden underkända betyg har ökat i mindre grad. Från 225 st. år 20/21 till 287 st. detta år 
(21/22) innebär en procentuell ökning med 27%. Denna ökning har inte lika stark koppling till 
minskad examensgrad.  

Ser man till examensgrad hos pojkar och flickor så ökar skillnaden även här. Föregående läsår var 
förhållandet pojkar/flickor 100% jämfört med 85%, i år är det 88% jämfört med 69%. Även här en 
tydlig skillnad av resultatet mellan könen.  

En generell analys gällande avvikelser mellan provresultat och satt kursbetyg är bland annat den 
höga frånvaro som tidigare lyfts fram. Det gäller särskilt i de fall de kursbetyg är lägre än resultat på 
nationella prov och som också föranleder att just närvaro är ett fortsatt prioriterat fokusområde och 



 
 
 

varför de primära insatserna för att höja resultaten generellt kommer att beröra detta område på 
olika sätt. 
 
I de fall där kursbetyg är högre än provresultat så har det troligtvis att göra med ges stöd och 
stimulans att visa sina kunskaper i olika former än vad som är möjligt enbart i den provsituation som 
NP medger. Att det sker en hel del anpassningar på både grupp och individnivå bidrar säkerligen 
också till att eleverna ges fler möjligheter att uppvisa sina kunskaper. Ovana eller svårigheter att 
hantera denna sortens provsituationer är också tänkbara anledningar till skillnaderna rent generellt. 
En generell betraktelse gällande skillnader per kön är också att utslaget hos flickorna blir snabbt 
relativt stora givet det fåtalet flickor per årskull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att undvika att en elev hamnar i en situation där hen riskerar att inte få godkänt i något ämne 
och i förlängningen riskera att inte nå examen, är det viktigt att vi fortsätter att arbeta med feedback 
och återkoppling. Vi har i vårterminens undervisningsutvärdering höjt oss något vad gäller denna 
fråga men vi har fortfarande sämre resultat på denna del jämfört med övriga. Därför är det viktigt att 
vi fortsätter arbetet med att tidigt informera eleven om hur hen ligger till och för att elev och lärare 
ska kunna sätta in insatser i tid. Men också för att kunna anpassa undervisning och uppgifter för 
elevernas skiftande behov. Vi ligger redan idag relativt högt vad gäller elevinflytande över 
undervisningen men vi behöver bli grunden till deras frånvaro är komplex så måste vi som bättre på 
att anpassa undervisning och uppgifter för att fånga upp de elever som riskerar att inte blir 
godkända. Parallellt med detta behöver vi också motivera eleverna att på egen hand ta till sig 
informationen och strukturera sitt arbete för att komma ikapp. 

Under de senaste tre åren har vi i undervisningsutvärderingarna fått lite lägre resultat vad gäller 
inspiration i undervisningen. Här finns också förbättringspotential. En mer inspirerande undervisning 
oavsett ämne skulle också kunna vara ett sätt att bryta den nedåtgående trenden. En mer 
inspirerande undervisning skulle också kunna var en del i ett led för att få hemmasittarna tillbaka till 
skolan. Även om bakskola fundera över vad vi kan erbjuda dem för att få dem tillbaka till skolan. Att 
ge undervisningen en mer inspirerande form skulle åtminstone kunna vara en del i den processen. 
Att lyfta fram en tydlig målbild för utbildningen är en annan. 



 
 
 

Hemmasittarna står också för en relativt stor del av de underkända betygen. Här är det också viktigt 
att elevhälsoteamet fortsätter sitt arbete med att tidigt sätta in åtgärder om vi från skolans sida ser 
tendenser till ökad frånvaro.  

Utöver kursmatriserna i Schoolsoft arbetar vi med två typer av prognoser. Dels betygsprognoser i 
vilka lärarna sätter kvalificerade prognoser för hur varje elev kommer klara kursen. Dessa prognoser 
görs under hösten och våren i plattformen Schoolsoft. Med hjälp av prognosen kan vi mäta 
examensgraden och den ger signal på om det barkar åt rätt håll. Vårt andra verktyg som vi jobbar 
med kallar vi EWS, Early Warning System. EWS är ett kalkylark (Excel) som fylls i månadsvis. EWS har 
också gett oss indikationer på att vi behöver sätta in extra resurser för de elever som riskerat att inte 
nå målen.  

Att examensgraden är lägre i år stämmer väl överens med EWS och betygsprognoserna. Vi har inte 
lyckats rädda godkända betyg för alla de elever som halkat efter. Vi kan alltså konstatera att EWS i 
grunden är ett bra system men att vi behöver få mer konkreta resultat från de åtgärder vi sätter in, 
exempelvis resurstid, studieplanering på mentorstid osv. Vi behöver också se till att eleverna inte ser 
resurstiden som det enda tillfället då de behöver arbeta ikapp utan att de med vår hjälp tar ett mer 
övergripande ansvar för sina studier både i skolan och hemma.   

Resultaten år för år varierar en hel del, trots våra insatser och att vi har ett relativt väl utvecklat 
system för att fånga upp eleverna. Resultaten varierar såklart beroende på de olika elevgruppernas 
förutsättningar och sammansättning men skulle säkerligen kunna minskas genom att etablera en 
mer studie- och resultatinriktad kultur bland eleverna. Att tidigt ge eleverna en tydlig bild av vad 
som förväntas av dem, samtidigt som vi ger dem redskapen att lägga upp sina studier på ett effektivt 
och ansvarsfullt sätt, skulle ge dem och skolan bättre förutsättningar för att vända resultaten. Vi 
behöver också vara tydliga med vad de olika programmen innehåller och vad det innebär att läsa 
dem.  

Övergripande resultat 2022 

 

 



 
 
 

Resultatet från elevenkäten 2022 visar en ökning över elevernas nöjdhet med sin undervisning och 
nöjdhet med skolan som helhet. Skolan har en ökning med 11 procentenheter över nöjdhet med 
undervisningen, skolan ökar också med 13 procentenheter på rekommendation. Man kan också se 
de frågor som har störst förbättring, samt frågor med störst försämring.  

 
Återkoppling 

 
 
I en jämförelse från tidigare UU med årets så ser man ett samband i att höstterminen tenderar till 
ett dippande resultat i frågan “läraren informerar mig regelbundet (via samtal och/eller skriftligt) om 
hur det går för mig och hur jag kan utvecklas ännu mer”. En orsak kan tänkas vara att när enkäten 
görs under hösten så har inte läraren hunnit med så många återkopplingstillfällen medan under 
våren är flera arbetsområden processade och examinationer avslutade vilket innebär att eleven fått 
återkoppling vid fler tillfällen, både formativ och summativ.  
 
Siffrorna för VT22 visar dock att skolan behöver fokusera mer på återkoppling kring hur det går och 
hur eleverna kan utvecklas då endast 60% upplever att de får information om det regelbundet.  
 
Att eleverna inte upplever sig informerade om sitt resultat kan delvis bero på att eleven inte har 
vanan eller kunskapen om att ta del av återkopplingen. En åtgärd för detta skulle kunna vara att 
systematisera läsning av feedback och matriser på mentorstid men även under lektionstid samt 
fortsatt repetition och information om att samtal med lärare om bedömning och återkoppling är 
möjlig. I sin undervisning skulle läraren kunna exemplifiera kunskapskrav och nivåer samt ge 
elevexempel på olika nivåer skulle kunna hjälpa eleverna att förstå den återkoppling som 
förekommer samt dess mening. Under processen kan läraren bli tydligare med vad och hur eleven 
kan göra och tänka för att nå högre och utveckla sina förmågor och kunskaper då kan eleven direkt 
använda sig av den återkopplingen för att få stöd att nå målen och utmana sig själv. 
 
En annan orsak kan vara att återkoppling och feedback inte uppdateras inom rimlig tid, det blir då 
svårt att hålla elever motiverade och intresserade av informationen som framkommer. En åtgärd 



 
 
 

skulle kunna vara gemensamma riktlinjer för tidsgräns för bedömning och återkoppling. Även en 
kontinuerlig återkoppling under aktivt arbete kan hjälpa eleverna att motiveras.  
 
 

Studiero och inspiration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungefär 8 av 10 elever upplever att studieron på skolan är god. Det är en viss skillnad i UU mot 
elevenkäten VT22, där 7/10 upplever studieron som god. I båda undersökningar kan en viss 
minskning av upplevd god studiero ses. I jämförelse med HT19-VT21 kan en minskning från 80% 
nöjdhet med studieron till 73–76% ses. Huruvida pandemin och arbete på distans påverkar dessa 
siffror är oklart, då de högre siffrorna ses under tiden som eleverna arbetade hemifrån till stor del.  
 
Genom att upprätthålla en bra gemensam struktur, både på lektionsupplägg men också i 
klassrummet så ökar studieron. Orsaker som otydlighet och gemensamma regler inte följs kan skapa 
en orolighet i klassrummet som sedan går ut över studieron. Åtgärder skulle kunna vara 
klassrumsplacering och självklara rutiner som följs av samtliga elever och lärare. 
 
Rörande om lärare inspirerar elever att lära sig mer ser vi från föregående år en marginell förbättring 
på två procentenheter under läsåret 21/22. Resultatet visar att ungefär två av tre elever upplever att 
läraren inspirerar till att vilja lära mer. Vad är det då som gör att elever upplever att läraren 
inspirerar dem till att vilja lära sig mer respektive inte inspirerar dem? 
 
Möjliga orsaker till varför elever inspireras till att lära sig mer skulle kunna härledas både till kursers 
och lektioners upplägg och planering, lärarens bemötande och relationsskapande samt lärarens eget 
intresse och kunskaper i det ämne man undervisar. Fungerar och samspelar ovan nämnda delar väl 
så torde slutsatsen att eleverna blir inspirerade att lära sig mer kunna dras. På lärarnivå i UU ser man 
att resultaten ser olika ut för lärarna. Ungefär hälften av lärarna når över 70 % medan den andra 
hälften ligger under det, och några betydligt lägre. 
 
En tänkbar åtgärd för att bättre få fram vad orsakerna till att en del lärare inspirerar mer och andra 
mindre skulle kunna vara att tillsammans med eleverna utvärdera UU för att sedan diskutera deras 



 
 
 

svar i kollegiet. En frågeställning för eleverna skulle kunna vara “vad gör att du inspireras till att vilja 
lära dig mer i skolan?” 
Genom att förväntningarna förtydligas kan eleven följa med i sin process och feedbacken blir också 
tydligare. Om eleven inte vet målet och vart hen befinner sig är det svårt att känna sig motiverad att 
lära sig mer.  
 
Stöd i undervisningen 

  
Genom att titta på UU VT22 kan vi konstatera att majoriteten av eleverna upplever det som att 
läraren ger den hjälp de behöver. I Resultatet kan man se att vi ligger på 75% mellan VT21-VT22. Det 
arbete som skolan behöver förbättra är att identifiera vilka elever som upplever att de inte får den 
hjälp de behöver samt vilken hjälp de kan tänkas behöva. En åtgärd skulle kunna vara att tydligare ta 
upp frågan på utvecklingssamtal och vid behov diskutera med elev och vårdnadshavare vilken hjälp 
som eleven behöver men inte får. Mentor informerar sedan tydligt berörda lärare så att eleven inte 
missas i lektionssammanhangen. Även undervisande lärare kan kontinuerligt kolla av med sina elever 
om de saknar någon typ av hjälp eller stöd.  
 
Betygssättning 
En viss förbättring, 3 procentenheter, har skett sedan VT21. Tittar man tillbaka till HT19 så har en 
förbättring på 8 procentenheter skett. En av åtgärderna från förra årets kvalitetsrapport var att vi 
skulle exemplifiera kunskapskrav och nivåer i undervisningen med ett “vanligt” språk och ge 
elevexempel på olika betygsnivåer. Det kan vara en orsak till att vi ser ett högre resultat i år från 
föregående år. Arbetet kring detta bör fortsätta att utvecklas för att det ska bli tydligt för alla elever.  
 
Läraren informerar mig om på vilka grunder bedömningar görs och betyg sätts i kursen har 70% 
medan det tidigare presenterade resultatet för återkoppling är på 60%. Elevernas upplevelse verkar 
således vara att de känner sig välinformerade hur kursen kommer att bedömas men saknar 
regelbunden återkoppling i sin egen process och hur man kan nå högre. En orsak till detta kan vara 
att man tidigt i kursen informerar om kunskapskrav samt upplägg men att man inte följer upp dessa 
nog tydligt i sin återkoppling till eleverna.  
 



 
 
 

 
 
Kreativitet och inspiration 
Det är en relativt stor skillnad i hur eleverna upplever studiemiljön vad gäller kreativitet och 
inspiration mellan åren 2020 och 2022. Under 2020 var det en stor del distansundervisning vilket kan 
ha påverkat, men när man går in och tittar på klassnivå de olika åren så ser man att det 2022 finns 
två klasser som sticker ut i negativ bemärkelse, dvs. en stor andel av klasserna (70–80%) upplever 
inte att studiemiljön är inspirerande och kreativ eller att de får utveckla sin kreativa förmåga. Båda 
klasserna tillhör teknikprogrammet och en orsak skulle kunna vara att det är svårare att få in 
kreativiteten i programinriktningskurserna, så som t.ex. teknik och fysik. Den ena klassen tillhör 
dessutom ett nystartat program, där vi inför nästa år behöver se över hur vi kan öka kreativa och 
inspirerande inslag. Slutsatsen är att resultatet av dessa två klasser drar ner resultatet på skolnivå 
och därför behöver insatserna riktas mot teknikprogrammet i detta område.  
 

Skolan har under läsåret haft två huvudsakliga prioriterade utvecklingsområden där den ena har 
varit bättre närvaro med som mål att halvera frånvaron från året där innan. Det andra området var 
att ytterligare utveckla lärarnas pedagogiska kunskaper inom tillgänglig och inkluderande 
undervisning.  
 
Det här läsåret började med att mentorsuppdraget förändrades där varje mentor fick göra 
uppföljning av frånvaron vilket tidigare gjorts av administratören. Vi skapade bl.a. nya rutiner med 
tydlighet i ärendegång, blanketter för uppföljning och rapportering av frånvaro till EHT för att så 
lämpliga insatser kan initieras i ett så tidigt stadie som möjligt. Vi var tydligare med informationen 
från skolans sida gentemot elev och vårdnadshavare beträffande CSN och studiebidrag. Målet var att 
halvera den totala frånvaron från tidigare vilket inte uppnåddes utan frånvaron ökade från 12,6% 
förra läsåret till 21,2%.  
 
En större förändring i vår hantering har skett vilket har varit en framgångsfaktor där vi fått mer koll 
på varför eleverna är borta i och med vår uppföljning men fortfarande har vi många elever som är 
borta och även en stor andel som har anmäld frånvaro. Så kommande läsår blir arbetet med att 
fortsätta hjälpa och stötta våra elever som har en stor anmäld och ogiltig frånvaro där utmaningen 
blir att hitta ännu mer tid för mentorer och EHT till detta. Vi har märkt att flera elever har psykisk 
ohälsa vilket står för en stor andel av den ogiltiga frånvaron men framför allt den anmälda. Effekten 
på elevernas lärande blir att stor frånvaro hänger ihop med sämre betyg, vilket vi kan märka i våra 
resultat att examensgraden för det här året sjönk vår examensgrad från 90% förra året till 72% i år. I 
och med att det här målet blev betydligt sämre kommer vi att ha det som utvecklingsområde även 
nästa år.  
 
Vårt andra utvecklingsområde, som var att jobba med tillgänglig och inkluderande undervisning, 
hade som mål att utveckla lärarnas pedagogiska och didaktiska kompetens i syfte att skapa en 
tillgänglig och inkluderande undervisning till förmån för alla elever. Det kollegiala lärandet har letts 
av skolans förstelärare under hela året där lärarna har träffats för att diskutera specifika frågor som 
är kopplade till utvecklingsområdet. Själva arbetet kopplades till lärarens egen praktik där de kunde 
planera och initiera, pröva, observera och utvärdera. Ett övergripande mål var högre måluppfyllelse i 



 
 
 

examensgraden och där backar vi som tidigare nämnts från 90% förra året till 72% i år. Vidare kan vi 
se effekten på elevers lärande i elevenkäten, som vi utför varje år, att eleverna känner att deras 
mentor bidrar till att de får en bättre struktur och stöd kring sina studier än förra året och att de är 
mer nöjda med undervisningen på skolan än tidigare år. Varje termin utförs en 
undervisningsutvärdering för alla lärare och där ligger vi på samma nivå vårterminen 2022 som 
hösten och våren 2021.   
 

Slutsatser och arbete framåt 
Gällande organiseringen av verksamheten så är det ganska tydligt att den påverkas negativt av att en 
stor andel medarbetare arbetar deltid. Att öka andelen heltidsarbetande medarbetare har varit en 
målsättning under lång tid och är fortsatt så. Med heltidsanställda medarbetare kommer en rad 
synergieffekter som ofta kanske tas för givet, särskilt när det kommer till styrdokumentens 
beskaffenhet eller övergripande arbete på huvudmannanivå. Enkla saker som organisering av 
fortbildning, mötestider, elevhälsans förebyggande arbete, schemaläggning osv. påverkas alla av 
svårigheterna med att få medarbetare att kunna delta samtidigt och med fullt fokus på just denna 
verksamhet. 
 
Lokalt så behöver det ske ett fortsatt arbete med att få eleverna till skolan, både via uppföljning från 
elevhälsan men också via god undervisning i klassrummet. För detta ändamål deltar skolan dels i den 
av huvudmannen organiserade utbildningen Närvarolyftet och ett utvecklingsprojekt tillsammans 
med Göteborgs Universitet. Ökad närvaro och förbättrad undervisning är och de två fokusområdena 
i skolans lokala Arbetsplan för kommande läsår. En identifierad framgångsfaktor i detta arbete, både 
vad gäller ökad närvaro men också en kvalitativt bättre undervisning, är genom ett relationellt 
förhållningssätt och via ett aktivt mentorskap. Detta arbete är påbörjat men revideras och utvecklas 
under kommande läsår. 
 
Ett pedagogiskt grepp som kommer att prövas till kommande läsår, genom aktiv försorg från 
mentorerna, med stöd av förstelärarna och EHT, är att arbeta med studiestrategier. Hur kan vi hjälpa 
eleverna att bli bättre på målsättning, planering, att disponera sin tid, på att ta konstruktiv kritik osv. 
Genom att både utveckla den ämnesspecifika undervisningen och genom att använda mentorstid för 
att utveckla elevernas generella studieförmåga är det vår förhoppning och ansats att detta skall ge 
resultat i form av förbättrade resultat på sikt. 
 
 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

Rektors organisering 
Som beskrivits ovan så tas ett omtag kring mentors uppdrag och detta möjliggör även förbättrade 
möjligheter till ett ökat elevinflytande. Arbetet med t.ex. elevråd och liknande blev lidande detta 
läsår pga. bland annat flytt till nya lokaler som tog en hel del tid i anspråk av rektor samt att flera 
väsentliga funktioner av olika skäl saknades under stora delar av läsåret. Dessa funktioners 
arbetsuppgifter hamnade då på rektor att utföra vilket minskade tid för övriga uppdrag ytterligare. 
 



 
 
 

Inför kommande läsår är dock planen att bedriva ett aktivt arbete med klassråd via mentorerna på 
den avsatta mentorstiden. Att det utses representanter från alla klasser som deltar vid elevråd och 
matråd. Att det också utses representanter som kan delta i LoV-arbetet så att elevinflytande sker 
även i detta arbete. 
 
Föregående blev ur vissa aspekter ett organisatoriskt rörigt år vad LoV-arbetet anbelangar. Kurator 
som formellt sett ansvarade för frågan var dels frånvarande i ganska stor omfattning och avslutade 
sedermera sin tjänst innan årsskiftet. Detta sammanföll även med flytt av lokaler samtidigt som en 
del annan väsentlig personal var borta av olika skäl. Just denna fråga föll därför något mellan 
stolarna. 

 
Utvärdering och analys 

Analysen av ovanstående är att arbetet med LoV inte blev lika frekvent eller tydligt som tidigare år 
vilket också visar sig i resultaten då fler elever än tidigare upplever att de inte fått tillräcklig 
information om skolans LoV-arbete eller vem man kan vända sig till. 
 

Slutsatser och arbete framåt  
Inför kommande läsår så är organiseringen för arbetet annorlunda och kurator kommer att ha 
huvudansvar för upprättandet av och vara sammankallande till en LoV-grupp bestående av elever 
från skolan, samt utvald personal på skolan. Rektor kommer att med regelbundenhet delta på dessa 
möten för att i dialog med eleverna förhoppningsvis förbättra upplevelsen kring dessa frågor. 
 

Elevhälsoarbetet 

 
Rektors organisering  

Organiseringen av elevhälsans arbete är en stor utmaning av flera olika skäl. Dels för att elevhälsans 
medicinska insats central ifrån lever sitt egna liv där informationsflödet till arbetsledande chef, i 
detta fall mig som rektor, i det närmaste är helt obefintligt. Det finns i princip ingen avstämning 
mellan ifall EMI står i proportion till skolsköterskans tjänsteutrymme eller elevunderlaget på skolan. 
Planeringen för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet blir därför ganska svårplanerat 
beroende på hur styrningen centralt ifrån gällande EMI ser ut. Som chef blir det svårt att parera för 
ifall skolsköterskans tjänst är rimlig i förhållande till arbetsmängd och det finns inte direkt någon att 
ta denna dialog med mer än skolsköterskan i sig, vilket blir något bakvänt. 
 
Under läsårets gång har skolan under stora delar varit utan kurator då denna avslutade sin tjänst. I 
samband med detta skedde också organisatoriska effektiviseringar vilket minskade tjänsteutrymmet 
ytterligare med en minskning om 20% till 20%. Rekrytering pågick under lång tid utan framgång 
vilket resulterade i att en konsult fick nyttjas för att uppfylla de mest basala funktionerna. Kostnaden 
för denna tjänst innebar dock att tiden kurator fanns att tillgå på skolan halverades till 10%. Det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet kopplat till denna profession uteblev därför till stora delar 
helt under föregående läsår. 
 



 
 
 

Tack vare riktade pengar så kunde skolsköterskans tjänst utökas och hen kunde få ett delat uppdrag 
mellan ssk och elevhälsosamordnare med fokus på närvaro, vilket var och fortsatt kommer att vara, 
ett prioriterat fokusområde för skolan. Att öka närvaron är centralt ifall eleverna skall ha 
förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen och nå examen. 
 
Rutiner för att utveckla arbetet med närvarohantering, frånvarorapportering, uppföljning av 
frånvaro osv. skedde under stora delar av vårterminen till följd av att förutsättningarna förändrades i 
och med utökningen.  
 
En stor del av elevhälsoteamets arbete under föregående läsår handlade om att skapa samt revidera 
rutiner för att skifta fokus mer mot det hälsofrämjande och förebyggande snarare än det akut 
åtgärdade vilket var fallet tidigare. Givet tidigare arbetsrutiner så var det svårt för specialpedagog att 
hinna med att uppfylla alla de förväntningar som fanns från elever, vårdnadshavare och lärare trots 
en tjänst om 100%. Att styra om mot organisation och grupp var därför prioriterat där vissa uppdrag 
som specialpedagog tidigare utfört ensamt successivt överfördes på mentorerna så att fler delade på 
vissa av de mer basala uppgifterna kopplat till våra elever. 
 

Utvärdering och analys 
Elevhälsans sammansättning är underdimensionerad i förhållande till elevsammansättningen och 
elevernas behov. Arbetet underlättas inte heller av att formerna för dokumentation har en hel del 
övrigt att önska. Skolsköterskan är t.ex. ensam om att ha PMO till följd av policybeslut vilket 
försvårar arbetet en del. Att skapa alla underliggande mappstrukturer i Drive är både tidsödande och 
ganska rörigt. De naturliga ärendegångarna med automatiska påminnelser om uppföljning etc. som 
möjliggörs av PMO saknas i och med hantering via Drive. Dessutom så måste en hel del 
dokumentation separeras och delas på ett sådant sätt att sådan information som är väsentlig för 
lärare att ta del av för att på lämpligt sätt kunna stödja elevens utveckling finns tillgänglig på en yta 
där de har åtkomst. 
 

Slutsatser och arbete framåt  
Slutsatsen är att arbetet även framgent kommer att vara en utmaning. Rekrytering av ny 
specialpedagog behöver göras då nuvarande avslutar sin tjänst vid slutet av läsåret. Lärare i 
klassrummen behöver prioriteras före andra funktioner så inför kommande läsår reduceras 
funktionen till 60% vilket sannolikt lär bli svårrekryterat. Oavsett så lär skolan stå utan 
specialpedagog vid upptakten av läsåret då alla viktiga överlämningar sker. Detta arbete lär falla på 
rektor och skolsköterska vilka i princip är de enda funktionerna i elevhälsoteamet som ser ut att 
finnas vid upptakten. 
 
Elevhälsoarbetet börjar dock inte med elevhälsoteamet utan i klassrummet så det blir till att 
implementera en kultur där alla bidrar vilket också är tanken med den omformulering av 
mentorsuppdraget som skett och som parat med Närvaroprojekten förhoppningsvis kommer leda till 
att vi dels får bättre koll på alla elever och deras behov och dels får en ökad närvaro. 
 
  



 
 
 

 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

 
Insikter under läsåret har varit många och nedan återfinns några av dem: 
 

● Arbetet med att sätta grunden för skolan gällande organisation och dess olika kvalitets- och 
utvecklingsprocesser behöver prioriteras före de många, från huvudmannen initierade 
aktiviteter. Som en liten skola finns helt enkelt inte riktigt möjligheten att hantera alla på en 
och samma gång på samma sätt som större skolor med dess organisation har. 

● Är eleverna inte på plats så lär de heller inte lära sig något och följaktligen heller inte nå 
någon examen. A och O är alltså att öka närvaron. Det är ett av skolans prioriterade 
fokusområden som finns med i kommande läsårs Arbetsplan. Exempel på justeringar i 
organisationen för att uppnå detta är bland annat: Införandet av nytt uppdrag/tjänst i form 
av Elevhälsosamordnare med fokus på närvaron, förändrat mentorsuppdrag med fokus på 
ett relationsskapande och studiestrategier, förändrade rutiner för uppföljning av frånvaro 
och rapportering till CSN, deltagande i utbildningsinsatsen Närvarolyftet, för att nämna 
några exempel. 

● För att få eleverna till skolan så behöver också undervisningens innehåll vara av sådan art 
och kvalité att det dels lockar men också att det är anpassat efter elevernas olika behov och 
förutsättningar. Detta utgör det andra fokusområdet för kommande Arbetsplan. Här har 
förstelärarna till uppgift att leda arbetet med att utveckla och skapa ett sorts årshjul med 
aktiviteter för att utveckla elevernas studiestrategier som mentorerna sedan fyller 
mentorstiden med. Detta sker i samverkan med EHT och berör också aspekter som vikten av 
god kost och sömn, hur hjärnan fungerar och vikten av avskärmning/fokus för att nämna 
några exempel. 

● Dokumentera och samla in underlag för investeringar av en verksamhet som inom vissa 
områden varit ganska eftersatt till följd av historiska prioriteringar. Läromedel saknas i stor 
utsträckning i många ämnen/kurser vilket får negativa konsekvenser för undervisningens 
kvalité, teknikpark börjar bli till åren och mycket av utrustningen är i behov av att bytas ut. 
Investeringar kvarstår också att göra i de nya lokalerna för att skapa den miljö som Kreativa 
GO eftersträvar. 

 
Fokus framöver blir att få till den organisation som tidigare presenterats ovan där processer och 
funktion står i fokus snarare än person. Med det menat att komma bort från det personfokus som 
tidigare gällt och där fler medarbetare utifrån sina tilldelade uppdrag bidrar till att utveckla skolan i 
en positiv riktning genom att ta ansvar och bidra med sin kompetens. Hållbarhet blir i detta 
sammanhang ett ledord, att få till hållbara rutiner och processer, att få till ett hållbart ledarskap, att 
få till en hållbar arbetssituation så att vi alla kan finnas till hands för våra elever. 
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