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1. Ledare – rektor har ordet 

Det är nu dags att göra bokslut på läsåret 21/22 utifrån mitt perspektiv som rektor på LBS 
Kreativa gymnasiet i Varberg. Jag startade i oktober, så det är därifrån mitt bokslut tar sin 
start. Hösten 2021 hade vi undervisning på plats i våra lokaler med fortsatta restriktioner 
utifrån den pågående pandemin. Restriktionerna blev mer intensifierade mot slutet av 
terminen. Julavslutningen fick ske uppdelat i separata klassrum och gemensamma aktiviteter 
blev digitala. Men vi fick till ett fint avslut på höstterminen. Fokus i mitt ledarskap var att lära 
känna verksamheten. Jag lyssnade in pågående processer, hade enskilda samtal med 
personalen för att lära känna varandra. Jag satte mig in i pågående elevärende, 
fastighetsfrågor och mer därtill för att inte få ett för stort glapp i ledarskapet. För att 
förtydliga elevdemokratin startade jag elevrådet som inte varit aktivt på ett antal år. Detta 
verkar vara uppskattat av eleverna. Där lyfter vi frågor som rör deras undervisning, 
matservering, lokalfrågor och annat som önskas lyfta. Jag har tagit fram stadgar och 
uppdragsbeskrivning samt en mall för våra dagordningar och protokoll. 
Elevrådsrepresentanterna ser till att den demokratiska processen går från klassråd till 
elevråd och tillbaka. För mig är elevinflytande och elevdemokrati viktigt! 
 
Vårterminen fick starta med en mix av att vi först undervisade på plats för att sedan gå över 
till tre dagar distansundervisning för alla. Veckan därpå blev det beslutat att vi ska vara åter i 
skolan men då blev det fler lärare som fick jobba hemifrån med fjärrundervisning. 
Verksamheten har trots detta lyckats hålla oss flytande. Det var såklart blandade känslor 
kring dessa varianter då vi gick emot sommaren och årskurs 3 skulle hinna få med sig sin 
examen. Årskurs 1 och 2 skulle ligga i fas inför kommande läsår. Vi blev nöjda med resultatet 
utifrån dessa förutsättningar! Elever upplevde att undervisningen gick bra, både motivation 
och närvaro ökade och vi har lärt oss massor om både eleverna och oss själva. 
 
Vi har alltid haft undervisningen i fokus för våra utvecklingsinsatser. I år har vi ett 
utvecklingsarbete som tar utgångspunkt i boken Lektionsdesign - en handbok, skriven av 
Helena Wallberg. Detta arbete har letts av två förstelärare och en specialpedagog. Det har 
väckt många intressanta diskussioner bland pedagogerna och gett oss ytterligare verktyg för 
att finslipa vår pedagogiska verktygslåda och framför allt designen av lektionerna för att 
möjliggöra för att alla elever ska lyckas med sitt skolarbete. Som ledare finns jag med och vi 
har en dialog kring innehållet samt vilken tid som ska tas till dessa tillfällen av genomgångar 
och redovisningar. Detta har skett på studiedagar till största delen för att ges bra med tid för 
diskussioner. Men det har även förekommit i vardagsmöten för att hinna med alla delar i 
boken. Vår skola präglas av att vara en miljö där alla kan vara sig själva och hitta 
likasinnade, ibland för första gången under sin skoltid. Relationsskapande, bemötande och 
olikhet är viktigt hos oss samtidigt som det på en liten skola alltid finns ett stort engagemang 
bland personalen och ett lösningsfokus.  
 

LBS Varberg blickar framåt och tänker växa sig större och ännu bättre!  
 
Rose-Marie (Rosa) Aarnes  
Rektor 



 
 
 

2. Om LBS Kreativa Gymnasiet 

Huvudman för LBS Kreativa gymnasiet Varberg 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 Kreativa gymnasiet Varberg 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 Kreativa gymnasiet Varberg  
 

Elever  

 
Antal elever under läsåret var som flest 116 elever. Det skedde ett antal avhopp, 3 elever. 
Nedan presenteras fördelningen som det såg ut vid läsårsslut.  

Fördelningen mellan pojkar och flickor på skolan är 66% respektive 34%. De flesta eleverna 
kommer från Varberg med kranskommuner. Några enstaka elever kommer längre ifrån och 
flyttar till Varberg under sin studietid.  

 
Skolan erbjuder läsåret 21/22 utbildningarna LBS Grafisk design (ESBIL), LBS Spelgrafik 
(ESBIL), LBS E-sport (ESEST), LBS Spelutveckling (TEDES) och LBS Systemutveckling (TEINF). 
Alla våra utbildningar är högskoleförberedande 
 

Nationellt program Nationell inriktning År 1 År 2 År 3 

Estetiska programmet Estetik och media 3 15 9 

Estetiska programmet Bild och form 11 13 13 

Estetiska programmet Musik 1 7 3 

Teknikprogrammet Design och produktutveckling 7 6 12 

Teknikprogrammet Informations- och medieteknik 0 6 3 

Introduktionsprogram  1 1 1 

 
● Socioekonomisk bakgrund* (enhetsnivå) 
 

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

Andel (%) utländsk 
bakgrund 

2020/2021 30* 70* 36* 16* 

2021/2022 34** 66** 51** 17** 

           
                    * Statistik från den 15 oktober 2020, hämtat från Skolverket 21-08-16 
                  **Statistik från den 15 oktober 2021, hämtat från Skolverket 22-06-22 

 
Personal 

Skolans består av 17 personal. 11 lärare varav 2 förstelärare, 1 E-sportscoach, rektor, 
specialpedagog som i slutet av terminen är speciallärare/ administratör, skolsköterska, 
vaktmästare och skolvärdinna. Vi har även haft en tillfällig utökning genom covidmedel i 
form av 1 hjälplärare, 20%. Han går en behörighetsgivande utbildning och är strax behörig. 
Av lärarna är 8 legitimerade, 4 som är obehöriga varav en påbörjade behörighetsgivande 



 
 
 

utbildning hösten 2020 och blir klar sommaren 2023.  
Rektor har genomgått den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet vid 
Göteborgs Universitet. Alla behöriga pedagoger har tagit ut sin legitimation.  
Skolsköterska 25% 
*Specialpedagog/speciallärare 40% 
*Administratör 40%         
Vaktmästare 50% 
Skolvärdinna 85% 
SYV 10% 
IT-ansvarig 10% 
Lärartjänsterna mellan 20%-100%  
Könsfördelningen är 11 män och 6 kvinnor. 
 

Lokaler  

Skolans lokaler är väl anpassade för skolverksamhet. Arkitekturen är genomtänkt och 
tilltalande och ytorna är anpassade efter de krav som gäller för skolmiljö.  
 
Inom ca 1500 kvadratmeter ryms bildsal, kemisal, teorisalar, musikstudio, musiksal, e-
sportssal, film- och fotosal, aula, lobby, kök, matsal, kontor, personalrum/bibliotek, 
grupprum samt förrådsutrymmen och arkiv. Stadsbiblioteket ligger på ca 15 minuters 
gångavstånd från skolan och används också, vid behov, i undervisningen. Förutom en bildsal 
belägen en halvtrappa upp samt källarens förrådsutrymmen och arkiv en trappa ner, är hela 
skolan belägen på markplan och är anpassad och tillgänglig för alla. Vi har även en 
handikappanpassad toalett på markplan. Idrottslektionerna utförs på en närliggande 
idrottshall, idrottsplats eller andra platser som är anpassade för verksamheten såsom 
bordtennishall, gym, ishall eller simhall. Matsalen är belägen i skolans mitt och är ett ställe 
där eleverna gärna slår sig ner på fler tider än lunchen. Där blir det en levande uppehålls och 
studieyta. Lunchen levereras av Svea Cater men serveras av vår skolvärdinna. Vi har även på 
elevernas önskan ett bordtennisbord i anslutning till aulan.  
 
Rektor har initierat ett löpande uppföljningssystem för att säkerställa att lokalerna in- och 
utvändigt underhålls och efterlever de arbetsmiljökrav vi ska följa. Detta sker i samarbete 
med vaktmästare och fastighetsskötare. Inbjudna på de större uppföljningarna medverkar 
även ledning från Maleryd fastighet/Fortinova och fastighetsansvarig för Kreativa gymnasier.  
 
Städning av lokalerna sker dagligen och extra vid ett par tillfällen under årets lov.  
Rektor har en löpande dialog med ansvarig för lokalvård och den personal som är på plats 
för att säkerställa rena och trivsamma lokaler.  
 

Organisation och arbetsformer   

Rektor leder skolan och har det yttersta ansvaret för verksamheten. LBS Kreativa Gymnasiet 
Varberg bedriver skolverksamhet med kvalitét och kreativitet som ledord. Skolan präglas av 
ett nära samarbete och en nära kontakt mellan elever, vårdnadshavare och personal, men 



 
 
 

även mellan elever och skolledning. Som huvudansvarig för det pedagogiska 
utvecklingsarbetet är det rektor som skapar förutsättningar, styr och stöttar pedagogerna i 
detta.  
 

För att bedriva systematiskt kvalitetsarbete genomför rektor kontinuerligt klassrumsbesök, 
utvärderingar och analyser av resultat, samt medarbetarsamtal och resultatsamtal för att nå 
uppsatta mål. Både elever och personal är aktiva deltagare vid alla tillfällen då möjligheter 
ges. 
 
Mötesstrukturen består av måndagsmöten som används till APT, elevuppföljning, och 
utvecklingsarbete. Var 4:de vecka är det elevuppföljning och vi har ett övergripande 
dokument där vi tillsammans får en överblick kring varje enskild elevs studiesituation. 
Undervisande lärare är ansvarig att uppdatera detta inför uppföljningarna. Till dessa tillfällen 
har vi även ett gemensamt dokument för frånvaro/närvarokontroll. Rektor mäter av var 4:de 
vecka och mentor har till uppgift att hålla koll samt dialog med eleverna. Dokumentet ska 
hjälpa till att förtydliga vikten av god närvaro samt systematiskt ge oss en översikt för 
eventuellt behov av CSN-varning eller rent av en dragning av CSN-medlen med fokus att få 
eleven att förstå vikten av att vara i skolan. Rektor ser behovet av ett mötestillfälle till i 
veckan där arbetslaget får fokusera på mentorskap, utvecklingsarbete m.m. tillsammans. 
Förslagsvis 1- 1 1/2/ vecka, systematiskt fördelat i ett löpande veckosystem med en 
arbetslagsledare.  
 
Ledningsgruppen består av rektor och administratör/speciallärare. Förstelärare och rektor 
håller en nära dialog kring utvecklingsarbetet. Likaså rektor och den person som är utsedda 
att hålla i delar av marknadsföringen tillsammans med rektor och övrig personal.  

 
Utvecklingen av vår verksamhet kommer att ske i takt med att vi får upp vårt elevantal. I den 
utvecklingen kan vi få till en kurator och alternativt behörig studie- och yrkesvägledare där vi 
kan få till ett upplägg som sätter fokus på gruppnivå och det förebyggande och utvecklande 
arbetet. Vi behöver jobba med de områden som kommer fram i våra enkäter. Våra 
utvecklingsområden på skolan i stort är, att få eleven att tro på sig själv och att hen kan lära. 
Elevens lärandeidentitet. Likaså ser vi ett behov av att visa på att vi ger eleverna möjligheten 
att utveckla sin kreativitet. Här vet vi att vi behöver samtala med eleverna om vad kreativitet 
är. Området att inspirerat eleven att vilja lära sig mer genom inspiration behöver vi även 
arbeta med. Andra utvecklingsområden är ökad närvaro och ökad motivation hos alla elever. 
En genomlysning av vårt närvaroarbete är bokad att göra kommande läsår 22/23 
tillsammans med Maria Bivesjö.  
 
Eleverna görs delaktiga i vårt utvecklingsarbete genom vårt elevråd men även via våra 
elevambassadörer som vi har en ständig dialog med kring hur vi kan förbättra oss samt vad 
vi redan gör bra och kan bygga vidare utifrån.  
 



 
 
 

3. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

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

 

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

 
Våra framgångsfaktorer: 

Uppdraget i fokus 
Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut. 
 
Proaktiv uppföljning 
Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och 
medarbetare i förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat 
och är snabba med att korrigera brister och avvikelser.  
 
Kollegial samverkan 
Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till 
att verksamheten utvecklas Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär 
av varandra. 
 
Aktiv resursfördelning 
Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.  



 
 
 

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

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

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet 

Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och utvärderas 
kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för utvärderingarna är 
skolans arbetsplan, undervisningsutvärderingar, enkäter och resultat i form av betyg och 
nationella provresultat.  
 
Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs på både 
huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och analyseras på rektorsmöten 
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 2021/2022 

Fokusområden/utvecklingsområden 

  Vårt utvecklingsområde har varit att jobba med Lektionsdesign som tagit  
 utgångspunkt i boken Lektionsdesign - en handbok, skriven av Helena Wallberg.  
 Detta för att få fler elever att nå högre studieresultat och framför allt ett större  
 lärande för framtiden. 

 
Bakgrund 
Om man tittar på antagningspoäng och avgångsbetyg (förädlingsvärde), så kan man se att en 
majoritet av dem som misslyckas hos oss har kommit hit med förhållandevis låga 
antagningspoäng (ca. 160). De som har något högre antagningspoäng (ca. 200+) brukar 
lyckas bra och få hyfsat höga avgångsbetyg. 
 
En förklaring till att det ser ut på detta sätt kan stå att finna i att elever med låga 
antagningspoäng har sämre studieteknik el. studievana. De kan därför få det svårt att lyckas 
med vissa typer av uppgifter som de stöter på hos oss, till exempel omfångsrika skriftliga 
inlämningar. 
 
Förhoppningen bakom lektionsdesign var således att väcka tankar kring undervisningen vi 
bedriver, så att våra lektioner ger alla elever chans att utvecklas oavsett förutsättningar. 

 
Målsättning  
Att nå varje enskild elev i undervisningen genom att arbeta med lektionsdesign och 
planering. Att tillsammans med kollegiet bryta ner delarna i differentiering och applicera 
dem i vår undervisning.  

 
Måluppfyllelse 
Vi har inte haft som mål att arbeta fram något mätbart resultat. Fokus har mer legat på att vi 
i arbetslaget kunnat differentiera vår undervisning och kanske väckt nya tankar och idéer hos 
våra kollegor. I förlängningen hoppas vi på att förbättra och effektivisera vår undervisning.  
 

 
  



 
 
 

5. Resultatredovisning 

Kunskaper 

● Andel med examen 
 

 
 

 
 
Totalt har examensgraden minskat med 1 procentenhet från föregående läsår, från 82% till 
81%. Resultatet visar vidare att 78% av eleverna på det estetiska programmet tog examen 
läsår 21/22 vilket är en minskning med 8 procentenheter. På teknikprogrammet är 
motsvarande siffra 86%, en ökning med 13 procentenheter. Vi ser att andel med examen 
minskar för fjärde året i rad på Estetprogrammet men en positiv ökning på 
Teknikprogrammet. 
 
I jämförelse mellan pojkar och flickor för läsår 21/22, så visar resultatet att 80% av flickorna 
tar examen och 81% av pojkarna vilket är ett jämnare resultat mellan pojkar och flickors 



 
 
 

examensgrad detta läsår. Pojkarna har ökat med 2 procentenheter medan flickorna har sänkt 
sig med 20 procentenheter. På skolan är 66% av eleverna pojkar och pojkar väljer 
teknikprogrammet i större utsträckning än flickor. Totalt har 7 elever gått ut med studiebevis. 
 

● GBP avgångsbetyg 
 

 
 

 
 

Gällande den genomsnittliga betygspoängen, GBP, för avgångseleverna kan vi se att det totalt på 
skolan är 13,4 vilket är något högre än föregående läsår. Totalt ligger det under rikets snitt från 
föregående läsår på 15,5. Ser vi till respektive programs resultat så har vi på det estetiska 
programmet gått från 12,9 föregående år till 14,1 innevarande läsår. På det teknikprogrammet har 
det däremot skett en minskning från 12,6 till 12,3.  
 
Flickornas GBP ökade med 2,0 mot föregående läsår. För pojkar har det legat stabilt två föregående 
läsår för att sjunka en aning för andra året i rad från 12,6 till 12,5.  Vi ser också att flickor på 



 
 
 

teknikprogrammet lyckas mycket väl i att nå de högre betygsstegen och skillnaden mellan pojkar och 
flickor på teknikprogrammet är 5,6.  

 
● Betygsfördelning samtliga elever - per program 

 

 
 
Betygsfördelningen totalt visar inga stora skillnader på estetprogrammet. Däremot är där en stor 
förändring på introduktionsprogrammet där vi ser en stor ökning av betyget F vilket i sin tur ger en 
minskning på betyget E. Men vi ser en ökad spridning upp mot betyget C i år.  
 
På teknikprogrammet ser vi en viss ökning av betygen F vilket är en negativ trend som vi behöver ta 
med oss in i förbättringsområdena.  Annars är skillnaden inte så stor för övrigt. 
 

 
 
Betygsfördelningen för flickorna på estetprogrammet ser vi en positiv trend där det är en ökning mot 
betyg A med en naturlig minskning av de lägre betygen F och E. Betygsfördelningen för pojkarna på 
estetprogrammet ser vi tyvärr en minskning av betygen A och en ökning av betyg E. Dock en 
minskning av betygen F vilket är positivt och visar på att fler har nått betyget E.  
 
På introduktionsprogrammet har det varit enbart pojkar, där ser vi en mycket stor ökning av betygen 
F och minskning av betygen E. Positivt är dock att betygsskalan mot C har tillkommit.  
På teknikprogrammet ser vi att båda flickorna och pojkarna har marginella förändringar men för 
flickorna minskar betygen F men för pojkarna ökar dem.  
 



 
 
 

 
 
Där är ingen större förändring på betygsfördelningen på det totala men fördelningen mellan pojkar 
och flickor visar på att skillnaderna mellan pojkar och flickors betygsresultat är stor. 
 

 
 
Betygsfördelningen på matematiken för esteterna, Ma1b ser vi en negativ ökning av betygen F och E 
samt en minskning av betygen D. Ma2b likaså, en stor minskning av de högre betygen och en negativ 
ökning av betygen F och E. Betygsfördelningen på matematiken för teknisterna, Ma1c ser vi det 
motsatta. En stor ökning av betygen E samt betygen B. Dock en minskning av betygen A. Ma2c även 
här ser vi den positiva ökningen som nämns ovan. Ma3c ser vi tyvärr en stor ökning av betygen F och 
E. Spannet har blivit större då vi i år har fler elever som nått högre betyg så som A. Ma4 har vi i år 
inga med betyget F. Dock en skarp fördelning mellan E och B. Ingen däremellan.  
 

 



 
 
 

Betygsfördelningen i Eng 5 har en positiv utveckling med färre F och fler högre betyg. Dock färre A. 
I Eng 6 ser vi en minskning av A och en ökning av E men fler med C. I Eng 7 har vi en positiv 
minskning av F. Spannet mellan E och A har ökat.  
 

 
 
Betygsfördelningen i SvA1 ser vi en positiv utveckling med inga F och fler E. I SvA2 ser vi en 
minskning av de högre betygen A och en ökning av betygen D. I SvA3 ser vi en positiv ökning med en 
spridning av betygen (få elever att mäta mot) men en ökning av betygen E. Betygsfördelningen i Sv1 
En positiv ökning av betygsfördelningen och en minskning av betygen F. I Sv2 Ser vi det omvända, lite 
fler F och fler med E. I Sv3 är där inga anmärkningsvärda förändringar. 
 

 
 
Gymnasiearbetet på estetprogrammet och teknikprogrammet ser vi har gjort en bra ökning med 
antalet godkända elever. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

● Resultat nationella prov 
 

Matematik 

 
 
Nationella proven i Ma1b har gjort en negativ ökning av betyget E vilket ger en stor minskning på de 
högre betygsstegen. (många år sedan NP var sist). I Ma2b ser vi en mycket negativ trend med många 
elever som fått F. I Ma2c ser vi en minskning av betygen F men en ökning av betygen E vilket ger en 
mindre bredd av betygsskalan.   
 

 
 
När vi tittar på fördelningen mellan flickor och pojkars betygsfördelning av nationella provresultaten 
ser vi i Ma1b en ökning av betyget E och ett hopp till betygen A. För pojkarna i samma kurs ser vi en 
dramatiskt stor ökning av betyget F och med det en minskning av de högre betygen. I Ma2b kan vi 
inte jämföra men vi ser en mycket stor mängd betygen F bland flickorna och en 100% mängd betyg F 
hos pojkarna. I Ma2c har vi inget att jämföra med men flickorna ligger rakt av på E. Pojkarna har en 
minskning av F men en ökning av E och därmed ett större spann till betyget C.  



 
 
 

 
 
När vi ser över hur de nationella provens betyg stämmer överens med satta betyg i kurserna ser vi 
att i Ma1b ser vi att vi inte har några lägre satta betyg men vi ser en ökning av andelen högre satta 
betyg gentemot provresultaten.  I Ma2b har vi inget att jämföra med men vi ser en stor andel med 
högre satta betyg än provresultatet. I Ma2c ser vi ingen förändring mot VT19 men dock ser vi en stor 
skillnad mot att vi sätter högre betyg i ämnet än vad resultatet i de nationella proven säger.  
 
Engelska 

 
Nationella proven i Eng 6 visar på en positiv spridning mellan betygen men en ökning av betyget E. 
 

 



 
 
 

 
När vi tittar på fördelningen mellan flickor och pojkars betygsfördelning av nationella provresultaten 
ser vi att flickorna har ett ökat antal F men några med betyget A som vi inte hade VT19. Pojkarnas 
resultat visar också på ett ökat antal F och även här en ökning mot betyget A.  
 

 
 
När vi ser över hur de nationella provens betyg stämmer överens med satta betyg i kurserna ser vi 
att i Eng 6 har vi fler som fått ett lägre betyg i kursen mot sitt resultat i det nationella provet. Men vi 
har inga som ligger på högre betyg än vad provresultatet säger. 
 
Svenska/svenska som andraspråk 

 
Nationella proven i Sv3 har gjort en negativ ökning av betyget F och en ökad spridning mellan 
betyget E till A. I SvA3 har vi inget att jämföra med. Inga F men heller inga A betyg.  



 
 
 

 
 
När vi tittar på fördelningen mellan flickor och pojkars betygsfördelning av nationella provresultaten 
ser vi i svenska 3 ser vi marginella förändringar men en positiv ökning av betygen B. Bland pojkarna 
ser vi tyvärr en stor ökning av betygen F men att några når betyget A. I SvA3 har vi inga siffror att 
jämföra med. Jämför man mellan årets flickor och pojkar ser vi att fler flickorna har en markant 
klyfta mellan betyget E och betyget C medan pojkarna har färre E och ett hopp till betyget D men 
inga C.  
 

 
 
När vi ser över hur de nationella provens betyg stämmer överens med satta betyg i kurserna ser vi 
att i Sv3 har vi satt 30% högre betyg än elevernas resultat på nationella provet. Andelen lägre har 
minskat till 7%. I SvA3 har vi inga siffror att jämföra med. Men det är 42% som fått högre betyg än 
elevernas resultat i nationella provet och andelen lägre hela 20%.  

 
● Andel elever med gymnasieintyg 
 

Antal elever som fått gymnasieintyg var två i år. En av eleverna på IM skrevs över till nationellt 
program enligt utfärdad plan. Däremot blev en utav IM eleverna aldrig överskriven till nationellt 
program under sina tre år på skolan. Detta får vi ta lärdom av och säkerställa planen från start.  
 



 
 
 

Demokrati – och värdegrundsarbete 

Nedan ser ni resultatet från årets likabehandling - och värdegrundsundersökning. De två 
frågor vi främst vill lyfta fram är: 

 
● Andel elever som känner upplever sig delaktiga i och känner sig informerade om 

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

 

 
 

 
 

Gällande delaktighet i likabehandlings- och värdegrundsarbetet på skolan har vi ökat totalt sett, 83% 
föregående läsår till 87% i år. Det är en positiv utveckling men ett resultat som fortsatt ligger lägre än 
vad vi är nöjda med. Det är i år en liten skillnad mellan könen i den här frågan där 89% av flickorna 
svarar att de känner sig delaktiga mot 85% av pojkarna uttrycker samma sak. Vissa program sticker ut 
lite extra vilket är bra att veta då vi behöver fortsätta att få eleverna att känna sig delaktiga i vårt 
likabehandlings- och värdegrundsarbete. 

 
99% av eleverna upplever att de fått information om likabehandlings- och värdegrundsarbetet. Detta 
är en rejäl ökning från 87% förra året. Här svarar 98% av pojkarna att de fått det och motsvarande 
siffra för flickorna är 100%. 
 
97% upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt vilket ligger samma resultat 
som föregående läsår. Vi ser en liten skillnad i upplevelse mellan pojkar och flickor; 98% respektive 
96%. Det går att härleda till tre inriktningar där vi behöver ha en dialog och ett arbete med att 
komma till rätta med problemet även om procentandelen är låg. 
 



 
 
 

På frågan rörande upplevelsen av trygghet så känner sig 100% av eleverna trygga i skolan läsåret 
21/22 vilket är en ökning med 2 procentenheter från föregående läsår. Viktigt blir att säkerställa att 
vi fortsätter hålla denna höga trygghet. 

 
  



 
 
 

6. Övergripande utvärdering av verksamheten 

 

Undervisning 

Rektors arbets- och utvecklingsorganisering av undervisningen  
Mycket utav ramverket var organiserat när jag tillsattes som ny rektor. Schemaläggningen tog 
utgångspunkt i att garantera den garanterade undervisningstiden men också att se till att elevernas 
fördelning över tre år blir bra och att veckan får en jämn fördelning och så lite håltimmar som 
möjligt, helst obefintliga. Lovskola tillsattes då medel sköts till. Detta för att säkerställa att alla elever 
gavs bästa förutsättningar för att nå sina kursmål och gymnasieexamen trots pandemin.  
 
I år har vi ett utvecklingsarbete som tar utgångspunkt i boken Lektionsdesign - en handbok, skriven 
av Helena Wallberg. Detta arbete har letts av två förstelärare och en specialpedagog. Det har väckt 
många intressanta diskussioner bland pedagogerna och gett oss ytterligare verktyg för att finslipa 
vår pedagogiska verktygslåda och framför allt designen av lektionerna för att möjliggöra för att alla 
elever ska lyckas med sitt skolarbete. Som ledare finns jag med och vi har en dialog kring innehållet 
samt vilken tid som ska tas till dessa tillfällen av genomgångar och redovisningar. Detta har skett på 
studiedagar till största delen för att ges bra med tid för diskussioner. Men det har även förekommit i 
vardagsmöten för att hinna med alla delar i boken. 
 
Utvecklingsarbetet med Lektionsdesign tog sitt ursprung i att få fler elever att nå högre 
studieresultat och framför allt ett större lärande för framtiden. Som rektor har jag säkerställt att det 
har funnits tid i organisationen för att genomföra de tillfällen lärarkollegiet träffades och arbetade 
tillsammans med att utveckla varandras undervisning. Att tillsammans med kollegiet bryta ner 
delarna i differentiering och applicera dem i sin undervisning.  
 
Mentorstiden har varit 30 minuter/vecka. Klassråden har varit fem på ett läsår. Likaså elevråden som 
låg veckan efter klassråden var genomförda. Utvecklingssamtalen har utförts med ett per termin för 
alla elever. Skolsköterskan har genomfört elevhälsosamtal med åk 1 eleverna. 
 
 

Bedömning och betygssättning  
För de lärare som är obehöriga har rektor rättssäkrat bedömningen genom att man tilldelas en 
behörig lärare som sambedömer kurserna före betygssättning.  
 
Den allsidiga bedömningen lärare emellan var inte organiserat under föregående, men har trots det 
förekommit kollegor emellan. Även resultatet av de nationella proven diskuterades kollegor emellan.  
 

Utvärdering och analys 
Den utvärdering och analys vi har gjort tillsammans, kring vilka förklaringar vi ser till 
kunskapsresultaten är att insatsen med det extra stöd vi kunde sätta in på torsdagar i form av en 
stödpedagog gav stor utdelning. Med en systematik och rätt lärare på plats säkrade det upp att fler 
nådde examen. Några av dessa gick åk 1–2 så de har genom insatsen säkrat sin möjlighet att nå en 



 
 
 

examen innanför deras tre år hos oss. Den systematiska elevuppföljningen gjorde också att vi fick en 
gemensam överblick för varje enskild elev och kunde på så sätt också säkerställa processen kring 
elevens progression eller behov av stödinsatser. 
 
Fler uppföljande samtal ägde rum med vårdnadshavare, elev och mentor och rektor samt ibland 
specialpedagog eller skolsköterska beroende på behovet, för ett ökat samarbete mellan hem och 
skola. Även här fick vi svart på vitt att man nådde en examen eller ökats studieresultat tack vare 
detta. 
 
Med hjälp av de extra medel vi fick igenom Covid-medlen har vi kunnat anställa en resurslärare på 
20%. Denna insats har planerats upp i dialog med rektor, specialpedagog, resursläraren samt 
undervisande lärare och mentor. Resursläraren är en snart färdigutbildad gymnasielärare med 
ämnena svenska och historia. Även engelska, religion och samhällskunskap har gått att lägga in på 
dessa pass. Eleverna har givits stöd i uppgifter som de inte kommit igång med, inte gjort klart eller 
rent av inte har lämnat in.   
 
Insatsen har haft ett lyckat resultat. Vi fick fler elever att nå minst betyget E i vissa kurser tack vare 
denna systematiska insats över tid. Den har även blivit lyckad tack vare rätt person på rätt plats. 
Resursläraren har jobbat systematiskt och med ett relationellt förhållningssätt. Eleverna har 
återkopplat till mig att de är mycket nöjda och att de har fått gjort mycket utav sina uppgifter tack 
vare insatsen. De har tyckt om att det har varit tydligt med en bestämd hand. Man har inte kunnat 
slingra sig, detta i kombination med det relationella förhållningssättet är ett vinnande koncept. 
 
Några lärare ser att där eleverna som nått högt har varit mer motiverade och mottagliga för formativ 
bedömning. Andra elever med mer utmaningar krävs mycket engagemang från skolans personal och 
en del specialinsatser som då varit avgörande för de att lyckas nå målen. 
 
Vi har sett att en del av eleverna har haft stora svårigheter att analysera, planera, utveckla, 
genomföra och utvärdera tekniska uppgifter och projekt, speciellt under en begränsad tidsperiod. 
Trots att läraren har försökt vara lyhörd för varje elevs behov, att anpassa och göra dem delaktiga i 
val av uppgifter/inriktning, när det är möjligt.  
 
När vi ser resultaten mellan pojkar och flickor ser vi att flickorna har högre resultat/betyg. Den analys 
vi kan utläsa i det är att kopplingen till att pojkar kommer till skolan i åk 1 med lägre meritvärde samt 
andra variabler vilket försvårar deras möjlighet att nå högre betyg än flickorna. Flickornas 
problematik handlar snarare om mående kopplat till att vara högpresterande. En lägre pluggkultur 
hos pojkarna spelar också in samt fler där pojkar väljer program efter intresse på inriktningen och då 
inte tänker på att det är ett högskoleförberedande program de söker sig till.   
 
Elevernas nöjdhet med undervisningen på hela skolan ligger på 88%. En ökning med 4% mot 
föregående läsår. 92% av eleverna anser att mentorn ger dem möjlighet att få struktur och stöd 
kring sina studier. 92% anser att de får det stöd i skolan i stort som de behöver.  
 
Vår vision och helhetsidé i stort lever vi upp till men har utvecklingsområden. Det eleverna lyfter här 
är att vi behöver jobba på att ge större möjlighet till att eleven kan utveckla sin kreativitet. Pandemin 



 
 
 

har gjort sitt där då vi inte haft möjlighet att ta in föreläsare och besöka företag m.m. för att ge 
inspiration och väcka en större kreativitet. 
 
Mentorsrollens organisering har rektor gjort genom att säkerställa att alla elever har varsin mentor. 
Att mentor genomför en mentorstid varje vecka genom en schemalagd tid. Mentorsrollen i sig har 
gåtts igenom och rektor har tagit fram en uppdragsbeskrivning i dialog med mentorerna. Underlag 
för mentorskapet har tagits fram för att förtydliga och förenkla uppdraget kring vem som gör vad i 
våra olika roller på skolan.  
 

Slutsatser och arbete framåt  
Slutsatsen jag drar av detta är att insatser såsom resursläraren vi har satt in har gett utdelning mot 
att fler nådde examen. Det vi får säkerställa framåt är vårt fortsatta systematiska arbete med 
regelbundna elevuppföljningar. Lektionsdesign har varit ett bra inslag där pedagogerna haft 
möjlighet att vidareutveckla sina lektioner. 
 
Mentorsrollen har förtydligats med en förhoppning om att den ska sätta sig och kännas naturlig att 
följa. Vi behöver även säkerställa att mentor följer de rutiner vi har kring varje enskild elev vad det 
gäller närvaro och resultat i pågående kurser löper på enligt vår plan.  
 
I år hade vi från början tänkt oss att jobba med studieteknik men p.g.a. den stora omorganisering vi 
stått inför får vi prioritera om med fokus på att få till de nya kursuppläggen. Nytt för 22/23 är ett 
löpande mötesschema på onsdagar kl.14.30-16.00 där vi lagt in ett fyra veckors rullande system för 
utvecklingsmöte. Denna tid fanns inte innan. Elevuppfölningen, regionmöte, skolutveckling och 
arbetslagsmöte med fokus att lärare/mentor förbereder sig för elevuppföljningarna och framför allt 
sätter fokus på att finna lösningar i klassrummet för de elever som behöver extra anpassningar. 
 
 

Demokrati- och värdegrundsarbetet  

 
Rektors organisering  

Organiseringen av demokrati- och värdegrundsarbetet på skolan i form av löpande mentorstider 
samt klassråd där eleverna ges elevinflytande att lyfta frågor till elevrådet. På mentorstiden är 
mentor erlagd att informera om vårt demokrati- och värdegrundsarbete samt göra eleverna 
delaktiga i detta på såväl den tiden som i enskilda kurser där det ingår. Dessutom har detta gett 
eleverna delaktighet, ansvar och inflytande över sin skolgång och skolans utformning. 
Värdegrundsarbetet genomsyras i det förebyggande arbetet som rektor organiserat i elevhälsan. 
Vidare har rektor organiserat arbetet med att lärarna tillsammans i kollegiet har givits möjlighet att 
delta i de workshops som tagits fram av den centrala Kvalitéts och utvecklingsavdelningen inför den 
kommande läroplansskrivningen om ”sexualitet, samtycke och relationer”. Materialet har även 
funnits med på gemensamma studiedagar och ett gemensamt innehåll har påbörjats att ta fram för 
att säkerställa att vi får med oss detta i undervisande syfte vilket i sin tur ska ske återkommande och 
bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna 
och självständiga val. Exempel från vad andra skolor har gjort och gör har också funnits till grund för 
arbetet. Arbetet fortskrider kommande läsår 22/23. 



 
 
 

 
Dessutom har rektor säkerställt att vi bibehåller den höga trygghet och studiero som skolan har. 
Detta genom att lokalerna är väl organiserade för umgängesytor med uppsikt. Att det inte finns 
några utrymmen som känns otrygga. Hög vuxennärvaro på alla ytor samt en personalkår som är 
delaktiga i att säkerställa att utomstående inte vistas på skolan utan att ha anmält sig och bokat 
möte med personalen på skolan. Tiderna då ytterdörrarna står öppna har också reglerats för en ökad 
trygghetskänsla. Studieron kan vi öka men vi har en hög studiero och organiseringen för detta 
hänger samman med en god struktur på undervisningen och ansvar från lärarna i klassrummet att 
vara uppmärksamma på att säkerställa studieron.  
 
Lärmiljön håller vi iordning tillsammans. Rektor har systematiskt ett arbete med den fysiska lärmiljön 
löpande under läsåret genom uppföljningar med fastighetsägare och städ. Eleverna har getts 
möjlighet att tillföra lärmiljön med deras egna arbeten i såväl väggkonst som andra inslag. Samt 
planerat upp en utökning av verksamhetens pedagogiska och sociala miljöer. Detta är ett arbete som 
behöver utökas framåt i dialog med lärare och elever.   
 

Utvärdering och analys 
Den utvärdering och analys som görs av detta är att vi har haft en lyckad organiseringen av 
demokrati- och värdegrundsarbetet men att det finns utvecklingsområde. Läroplansskrivningen om 
”sexualitet, samtycke och relationer” är ett pågående arbete som intensifieras under kommande 
läsår då det enbart påbörjats under föregående läsår men är viktigt för ökad trygghet och 
inkludering. Vi ser oss nöjda med de arbete vi har gjort kring elevernas trygghet och studiero kopplat 
till att vi även håller iordning våra lokaler och lärmiljöer.  
 
Fortsatt arbete med ett levande och starkt elevråd samt löpande klassråd säkerställer en 
elevdemokrati som vi ser som viktig. Målet med det är också att eleverna ska känna sig delaktiga i 
skolan i sin helhet och att de på vissa områden har möjlighet att förändra och framför allt påverka. 
Fortsatta arbete med en hög nöjdhetsprocent från eleverna gällande sin utbildning, undervisning 
och skolans stöd är vårt mål.  

 
Slutsatser och arbete framåt  

Slutsatserna vi drar av detta och det arbete vi ser framåt är att vi lagt mentorstiden på samma ställe i 
schemat för att säkerställa att tillfället genomförs och att eventuell frånvaro från någon 
lärare/mentor kan täckas upp av en kollega. En systematik vi tänker ger utdelning. Arbetet 
fortskrider med läroplansskrivningen om ”sexualitet, samtycke och relationer” på våra 
utvecklingsmöten. Vissa delar faller in helt naturligt medan andra inte känns helt bekvämt för 
lärarkåren vilket kräver fortbildning, vilket sker via AcadeMedias utbildningswebb.  
 
Vi planerar att arbeta vidare med lärmiljön för att enklare kunna göra de extra anpassningar som 
behövs för att bibehålla studiero och möjligheter för eleven att i såväl i klassrummet som i skolmiljön 
uppleva stödjande lärmiljö.  
 

 



 
 
 

Elevhälsoarbetet 

Rektors organisering 
Elevhälsoteamet består av rektor, speciallärare och skolsköterska. Elevhälsoteamet har möte varje 
måndag för att stämma av pågående elevärende samt planering för det förebyggande arbetet. På 
dessa möten träffar vi bl.a. Skolpsykologen som stöd i vårt arbete. Elevhälsoteamet jobbar aktivt 
mot BUP (Barn- och ungdomspsyk), VPM (Vuxenpsyk), Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och 
Steget vidare. Detta sker i dialog med elev och vårdnadshavare utifrån varje enskild elevs behov. För 
oss är fokus utbildning och vi önskar allt samarbete som gör att eleverna ska lyckas hos oss. 
 
EHT (Elevhälsoteamet) leds av rektor och träffas en gång i veckan. Där medverkar rektor, 
specialpedagog/speciallärare, och skolsköterska med tillgång till SYV (studie- och yrkesvägledare). 
Vid jämna mellanrum deltar också, skolläkare och skolpsykolog i våra möten. Tjänsten som kurator 
är i skrivande stund vakant. Varje vecka diskuterar även EHT vårt hälsofrämjande- och förebyggande 
arbete på skolan. Mötena protokollförs. Studie- och yrkesvägledaren kopplas på i alla elevärenden 
kopplade till studieplanen. Likaså bokas mötestid med elev och SYV denna väg men även direkt till 
SYV. Vi har också arbetat förebyggande genom att varje vecka informera övrig berörd personal om 
det arbete som EHT gör varje vecka. Detta för att stärka vår gemensamma strävan för att alla elever 
ska klara de nationella målen för våra utbildningar. 
 
Studie- och yrkesvägledare har vi 10%, detta inbakat i en lärartjänst. IT-ansvaret har vi också upp till 
en lärartjänst. Det är den lilla skolans dilemma att få till alla professioner på bästa sätt men vi har 
lyckats väl utifrån våra förutsättningar.  
 
Alla rutiner har behövt ses över och inför kommande läsår gör vi justeringar i dialog med personalen. 
De strukturdokument jag tog fram i uppstarten var för närvaro och uppföljning av alla kurser. Det var 
ett måste för att snabbt få en överblick samt för att alla skulle vara medvetna om vad och var vi 
behövde sätta insatser.  
 
Lovskola och stödlärare planerades in omgående för att få till det stöd som vissa elever hade behov 
av. Det möjliggjordes av de extra medel vi fick tillskjutet, så kallade “covidmedel”. 
 
Arbetet med att kontinuerligt diskutera eleverna i vår veckovisa uppföljning skapar stora möjligheter 
att förebygga ohälsa kopplat till skolarbete. På våra uppföljningar diskuterar vi de friskfaktorer vi 
upplever samt sprider dessa till personalen. Vi diskuterar och sprider också fungerande extra 
anpassningar samt anpassningar som behöver förändras eller bytas ut. 
 
Skolsköterskan erbjuder varje år hälsosamtal med de elever som går i årskurs 1 som en del av 
skolsköterskans uppdrag men även det åtgärdande och på sikt även det främjande arbetet. 
Aggregerad och avidentifierad information sammanställs för hälsofrämjande skolutveckling.   

Två gånger per läsår gör undervisande lärare betygsprognoser. Vid dessa tillfällen anmäler 
undervisande lärare oro för att extra anpassningar inte räcker för att eleven ska nå minst E till rektor. 
Rektorn beslutar då huruvida en utredning ska startas. Dessa anmälningar av lärarna kan även göras 
när som helst under läsåret, men betygsprognoserna utgör två obligatoriska tillfällen per läsår.  



 
 
 

När en anmälan inkommit från personal om att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som 
minst ska uppnås tar rektor beslut om en utredning ska startas eller ej och utifrån eventuell 
utredning fattar rektor beslut om upprättande av åtgärdsprogram ska göras eller inte. 
Specialpedagogen ska tillsammans med mentor göra en kartläggning som ligger till grund för 
åtgärdsprogrammet.  

Undervisande lärare och skolsköterska bistår med sin kompetens i utredningen. Ett upprättat 
åtgärdsprogram ska presenteras för berörd pedagogisk personal. Åtgärdsprogrammet följs sedan upp 
av rektor. Denna rutin för att upprätta och följa upp åtgärdsprogram fungerade inte väl vid 
övertagandet av ny rektor och speciallärare. Men vi har tagit vid och arbetat systematiskt med 
eleverna. Berörd elev och vårdnadshavare är med i hela processen. 

Våra nya rutiner för ett närvarofrämjande arbete fungerar men kan bli bättre. Varje vecka ska mentor 
hålla koll på veckans frånvaro. Var fjärde vecka gör rektor en sammanställning som sedan diskuteras 
på elevuppföljningen där varje mentor ska ha utrett anledningen till frånvaron. Där bestäms också 
vilken åtgärd som är lämpligast. Till exempel vidare utredning av specialpedagog/speciallärare eller 
skolsköterska, samtal med vårdnadshavare och mentor/EHT, skriftlig varning för oanmäld frånvaro, 
sjukintyg för anmäld frånvaro eller beslut att kontakta CSN för skolk. 
 
Varje år genomförs en likabehandling- och värdegrundsenkät bland eleverna. Resultatet från 
enkäten ligger till grund för kartläggning av riskområden och planering för att förebygga dessa. 
Denna process sammanfattas och dokumenteras i skolans Plan mot kränkande behandling som 
upprättas i januari varje kalenderår.  

 

Utvärdering - styrkor och utvecklingsområden  
Rutiner kring elevhälsoarbetet har under läsåret blivit bättre då det har styrts upp mer. Man har mer 
koll på skolans elever och allt flyter inte bara omkring, vilket man upplevde att det gjorde tidigare. 
Det finns förbättringsområden gällande rutiner och åtgärdsprogrammen samt att följa upp dem. 
Systemet som fanns är inte tillräckligt. Detta kommer vi jobba systematiskt med framöver för att 
säkerställa elevernas möjligheter att klara sina studier och nå examen. 

Skolans styrkor är att saker har blivit tydligare. Vi har haft fler samtal med elever och 
vårdnadshavare för att säkerställa elevernas möjlighet att nå examen med rätt förutsättningar. Vi ser 
att tidigt bjuda in vårdnadshavare i processen med anpassningar och särskilt stöd har ökat 
måluppfyllelsen för de berörda eleverna. Samt att vi på kort tid lärt känna eleverna och ringat in 
stödåtgärder för de elever som behöver det. Lovskolan är en annan del som vi har sett gett verkan. 
Likaså den stödlärare som anställdes kopplat utifrån elevernas behov. 
 
Utvärdering utvecklingsområden: 

● Förtydliga elevärendegången. Processen är igång. 
● Vidareutveckla mentorskapet. Förtydligande av vad mentorskapet är och vad som 

förväntas har vi arbetat med under terminen men vi behöver fortsätta med detta. 
● Göra en genomlysning med Maria Bivesjö “närvarolyftet” är inplanerat HT22 då vi alla vet 

att en utav de viktigaste faktorerna för att lyckas med sina studier är att ha god närvaro. 
 



 
 
 

Effekter vi sett att dessa (styrkor respektive utvecklingsområden) haft på elevernas 
lärande/kunskapsutveckling/måluppfyllelse/närvaro/trygghet är bland annat att det har blivit 
tydligare för eleverna vad som krävs av dem och vad de behöver klara av för ett godkänt betyg eller 
examen. Eleverna har blivit tryggare i kontakten med vuxna på skolan då de ser att vi har koll på 
helheten och ser varje elev. Alla inkluderas och vi har tät uppföljning så att ingen elev faller i från. 
Även att vi har haft mer kontroll runt frånvaroanmälan för de som är myndiga har gjort att det inte 
är lika “enkelt” att sjukanmäla sig för att man inte känner för att gå till skolan. Utan vi följer upp det 
dag för dag. Elevinflytande har vi sett är en viktig faktor där man för diskussioner och har 
återkommande elevrådsmöten där vi kan återkoppla snabbt vilket även gör att eleverna känner att 
de får sina röster hörda och känner att de kan förändra.  

 
Vi bedömer att det har funnits ett acceptabelt intresse för vägledningssamtal och SYV-relaterade 
frågor bland eleverna. Intresset för detta är som högst i början av läsåret samt i samband med när 
ansökan till högre utbildningar öppnar. Studie- och vägledarens kunskap utifrån elevernas frågor har 
ökat, och vi känner att kompetensen är tillräcklig för oss i nuläget. Den främsta styrkan vi identifierat 
under läsåret är tillgängligheten. Elever kan i princip när som helst i veckan boka in en SYV-tid, även 
om SYV bara är på 10%. Det hade inte gått om SYV varit en tjänst som vi tagit in externt. Likaså är det 
en styrka att SYV är här hela veckan och känner eleverna väl. SYV är en person som man känner tillit 
till och förtroende för vilket gör att eleverna inte undviker att säkerställa stödet en SYV är under 
läsåret. EHT har enkelt kunnat boka in tider med SYV till de elever som inte automatiskt uppsöker 
SYV vid behov.  

 
Något vi identifierat som utvecklingsområden under året är att ha en mer uppsökande verksamhet 
är en sak som vi vill förbättra. Detta kan göras genom att man schemalägger aktiviteter. Skapa ett 
Classroom för SYV, där eleven kan boka en tid samt läsa aktuell information, till exempel urval, 
mässor eller öppna hus på ett och samma ställe. 

Vi märker att elever blir mer måna om sina betyg efter att de har sett vad som krävs för att komma 
in på en särskild utbildning som de är intresserade av. SYV tillika behörig lärare i samhällskunskap 
brukar också ta lite tid från läsårets första samhällskunskapslektion för att prata med de nya ettorna 
om gymnasiestudier, behörigheter, urval till högre utbildning etc. Inte helt enkelt att mäta den 
långsiktiga effekten av detta, men där och då är gensvaret och intresset bra. 

Uppföljningen av frånvaro behöver också förbättras. Mentor ska kontakta elev och/eller 
vårdnadshavare för att utreda anledningen till frånvaron. Om frånvaron trots samtal med 
elev/vårdnadshavare fortsätter så ska det anmälas till EHT som fördjupar utredningen och föreslår 
åtgärder. 

Slutsatser 
Slutsatser vid drar är att organiseringen utav elevhälsoarbetet ska fortskrida med den goda struktur 
vi har fått till och den kontinuitet i ett aktivt förebyggande elevhälsoarbete tillsammans med 
mentorer, lärare och vårdnadshavare. Vi utvecklar EHT genom att ta med vår SYV in på våra 
veckomöten för att binda samman vårt arbete kring varje enskild elevs förutsättningar för att nå 
målen och en examen, samt med mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för 
eleven. Utvecklingen vi ser behöver göras är att utöka med en kuratorstjänst med fokus på det 



 
 
 

förebyggande arbetet på gruppnivå. SYV har själv kommit med förbättringsförslag i form av ett 
bokningssystem där eleven själv kan gå in och boka mötestid. Vi önskar bibehålla de inslag av såväl 
skolbesök som av olika högskolor och föreläsare för att inspirera till vidare studier och arbete.  

 
Elevärendeprocessen stärks upp och elevhälsan jobbar vidare med de delar som Skolverket tagit 
fram i sin revidering av de allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. Arbetet med att säkerställa systematiken i våra åtgärdsprogram fortskrider då det 
behöver förbättras. Rektor i samarbete med speciallärare står för att arbetet görs och planeras upp 
framåt.  

 
Vi kommer värna om att de extra anpassningar som redan görs bibehålls men också utökas på de 
plan vi kan utveckla dessa. Ett nära samarbete med externa aktörer i form av BUP, VPM, 
Socialförvaltningen, Steget vidare m.fl. drivs vidare för att varje elev ska ges rätt förutsättningar för 
att nå sina mål. Där tilläggsbelopp behöver sökas för att få till de extraordinära insatser som kan 
krävas för enskild elev kommer att ansökas om.  
 
Mentorsrollen fortsätter vara en viktig del i vårt arbete med enskilda elever men även den enskilda 
ämneslärarens ansvar för varje elev i klassrummet. Genomlysningen av vår verksamhet tillsammans 
med Maria Bivesjö kopplat till närvarolyftet kommer att kopplas på och vi ser det som ett stöd i vårt 
fortsatta arbete med att vi alla tillsammans i våra olika roller förbättrar vårt arbete kring klasserna 
för att öka måluppfyllelsen och elevernas motivation och hälsa.  
 

 
  



 
 
 

7. Sammanfattning och fokus framöver 

Ett utvecklingsområde vi har identifierat är likvärdig bedömning och betygsättning. Detta med 
anledning av att vi ser att resultatet i NP-proven till viss del visar på högre betyg än resultatet men 
även lägre. Målet är att nå ett resultat som är överensstämmande med NP-proven. Vi ser även att 
pojkar har lägre måluppfyllelse och GBP än flickor och att det beror på olika faktorer, men främst en 
antipluggkultur som är styrd av att pojkar väljer inriktning utifrån intresse istället för att söka sig till 
ett program. Här blir SYV:s roll extra viktig i de vägledande och motiverande samtalen.  

 
För att ytterligare arbeta med att stötta eleverna att nå sina mål behöver vi fortsätta med vår stärkta 
elevhälsorutin, där det proaktiva arbetet med att fånga upp elever som riskerar att inte nå målen 
fungerar väl och där kedjan ledning och stimulans, extra anpassningar samt särskilt stöd fungerar 
smidigt och effektivt.  

 
Det närvarofrämjande arbetet som redan påbörjats är också ett utvecklingsområde vi ser behövs. 
Det höjer automatiskt studieresultatet och varje elevs möjlighet att nå målen och få ta del av de 
eventuella extra stöd som har planerats upp samt få sin examen. Målet är att öka närvaron och på så 
sätt öka elevernas studieresultat och en ökad examensgrad på skolan. 
 
Vidare är ett fokusområde höjd elevdemokrati genom ökat elevinflytande. Eleverna ska känna sig 
delaktiga i sin utbildning och att de fått vara med och påverka. Genom elev- och klassråd ska detta 
arbete stärkas. Vi ska även arbeta med läroplansändringarna kring sexualitet, samtycke och 
relationer, då det är ett viktigt arbete för ökad jämställdhet på skolan där elevernas intresse tas 
tillvara.  
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