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LEDARE – REKTOR HAR ORDET

Äntligen! Det gångna läsåret kännetecknas av en lättnad över att pandemin
inte längre hindrar oss i vår vardag så  att vi kan vara på plats och i skolan igen
utan restriktioner. För många elever har det inte varit gynnsamt att behöva ha
fjärrundervisning och det har varit en utmaning för lärarna att undervisa via
datorn.

Glädjen har varit  stor över att få göra vanliga saker igen och att få träffa alla
personer IRL. Allt är ju så mycket lättare om man kan mötas och kommunicera
ansikte mot ansikte. Sedan har det varit en omställning åt andra hållet också -
att hantera att vi är väldigt många i huset igen.

Det har varit en omstart av många saker som levt mer på sparlåga under
pandemin och det har känts både ringrostigt och som en nystart med
personalmöten, lektioner, elevråd, möten på plats, skidresa, mösspåtagning,
student, resurstid, konserter, vernissage, och Lärande Fri Tid igen - på plats..

Vi har äntligen landat i en roligare vardag, men samtidigt så har vi  behövt
påminna eleverna om att vi tillsammans  ska vara seriösa, uttrycka oss på ett
bra sätt och inte leka i korridorerna. Det har varit  en utmaning, men det finns
också en förståelse hos elever för hur det behöver vara för att alla ska tycka att
det känns bra.

Sedan har ju fokus varit  studier, på tillförsikt  med höga förväntningar och
motivation. Våra resultat är lägre jämfört med tidigare men samtidigt har
många av dem som faktiskt klarat sig gjort det mot alla odds och med nästan
omöjligt utgångsläge. Prognoserna var dystra, men nästan på superhjältemanér
har så många klarat sig och även många av dem som inte gick riktigt i mål
gjorde en stor insats.  Det är de som inte kommit till skolan av olika orsaker som
haft det svårast att fixa sina studier, men ibland kan att må bra eller bättre vara
ett ännu viktigare resultat.

Mycket har varit tufft i pandemins slutfas och i början av vårt nya liv, men det
finns mycket energi och vilja framåt hos så många. Viljan att med lärdomar
starta om och prova nya förbättringar är jättestor och vilja kan få många att gå
långt. Det visar året helt klart och bådar gott för nästa.

Annika Hanberger, rektor Cyber Stockholm

 



VÅR VISION

Vår skola har plats för personlig utveckling där varje elev får hitta sin väg framåt. Vi
vill förbereda våra elever för en föränderlig framtid där de med kunskaper och
social kompetens kan navigera i sin omvärld såväl lokalt som globalt. Eleverna ska
se möjligheter före svårigheter och ha ett livslångt lärande med sig in i framtida
studier, yrkesliv och företagande.

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE

VÅR KVALITETSMODELL
Inom CYBER 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.

ACADEMEDIAS 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 / INSATSER
INOM CYBER
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter,
insatser och sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De
gemensamma uppföljningarna som genomförs är:

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (november) som syftar till att
ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för
diskriminering,

● två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet att
ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och

● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på
olika delar av utbildningen.två frånvaroenkäter som ger information om
orsakerna till frånvaron hos eleverna och administreras av huvudmannen.

● minst fem EWS:er (Early warning system), proaktiva uppföljningar av elevernas
utveckling mot målen,. Där eleverna färgmarkeras (grön, gul, röd) utifrån om de
är på väg att nå målen eller inte.

● månadsavstämningar mellan rektor, skolchef, business controller och kvalitets-
och utvecklingsansvarig med syfte att följa upp skolans övergripande arbete
inklusive det systematiska kvalitetsarbetet.

Utifrån ovan får varje skola samlade resultatpresentationer som underlag för
löpande analys i utvecklingsarbetet. I juni varje år sammanställs också 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. Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.
Under 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.

HUVUDMAN OCH SKOLENHET
Huvudman för CYBERGYMNSIET STOCKHOLM  är CYBERGYMNSIET STOCKHOLM
AB , som är en del av AcadeMedia. Skolan ingår i Drottning Blankas
gymnasieområde som läsåret 2021/2022 hade nästan 30 skolor runt om i Sverige,



från Malmö i söder till Sundsvall i norr och det var över 7000 elever som studerade
på våra skolor.

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 CYBERGYMNASIET STOCKHOLM

UTBILDNINGAR OCH ELEVER

Nedan program återfinns på skolan.

Nationellt program Studievägskod CYBER-profil åk 1 åk2 åk3 Tot

Ex. Samhällsvetenskapsprogrammet SABET Kriminologi

Ekonomiprogrammet EKEKO Företagande

Ekonomiprogrammet EKJUR Juridik

El- och energiprogrammet EEDAT Nätverkstekniker

Estetiskt program ESBIL Konst och design

Estetiskt program ESTEST Digital media

Estetisk program ESMUS Musik,
musikproduktion

Humanistiskt program HUKUL Kultur

Humanistiskt program HUSPR Språk

Hantverksprogrammet HVFRS Frisör

Naturvetenskapligt program NANAT Medicin, mikrobiologi

Samhällsprogrammet SABET Kriminologi och
psykologi

Samhällsprogrammet SASAM Internationella
relationer

Teknikprogrammet TEDES Industridesign

Teknikprogrammet TEINF Spelutveckling, AI/ML,
ingenjörsvetenskap

Teknikprogrammet TESAM Arkitektur

Introduktionsprogram

Programinriktat individuellt val IMV

Yrkesintroduktion IMY

Totalt



PERSONAL

CyberGymnasiet Stockholm är en stor skola med drygt 1150 elever och ungefär
100 anställda. Skolan har en rektor och tre biträdande rektorer som utgör skolans
skolledning. Varje biträdande rektor är ansvarig för två eller tre av skolans
program. De åtta olika programmen samordnas av en arbetslagledare som också
ingår i skolans stora ledningsgrupp tillsammans med respresentanter för
elevhälsa och administration.

Elevhälsan leds av rektor och samordnas av elevhälsans lagledare. I elevhälsan
ingår skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare,
socialpedagog och elevstödjare samt förstärkt mentor.

Skolan har 69 lärare, av dessa är 62 legitimerade,  7 är olegitimerade varav 5
studerar till lärare just nu och 2 är yrkeslärare. Därutöver har skolan två
administratörer, en marknads- och ledningskoordinator samt  en bibliotekarie.

ORGANISATION

Utöver skolledningsgruppen  finns det en storledningsgrupp där en lagledare för
varje program, administration och elevhälsa sitter att tillsammans lösa frågor
kring skolans drift och program.

Skolan har också en förstelärargrupp som arbetar för att stöjda skolledning och
pedagoger kring utveckling av pedagogik och didaktik.

LOKALER

CyberGymnasiet Stockholm ligger på Vanadisvägen 9 samt Hagagatan 25 när
Odenplan i Stockholm. Större delen av verksamheten finns i Vanadishuset medan
en mindre del finns i det anslutande Hagahuset. Skolan har drygt 40 klassrum,
kemilabb, fysiklabb, frisörsalong, datalabb, bildsalar, keramiksal, arkitektursal, aula,
gym, danssal, bibliotek, café samt en egen matsal. Idrottshallar finns i Frescati vid
Universitet.



RESULTATREDOVISNING
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, det
vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål.

KUNSKAPER
Här redovisas resultaten (klipp in diagram) och kommentera trender och utfall
jämfört med föregående år under respektive rubrik.

AVGÅNGSELEVER

Andel med examen nationella program

Årets resultat är betydligt sämre än föregående år. På totalen är det 9
procentenheter lägre; flickorna har minskat 11 procentenheter och pojkarna 9
procentenheter. Det är dock betydligt bättre än de prognoser för examen som
gjorts under året. Många elever som haft en “kanske-prognos” har klarat sina
kurser och prövningar och även elever som enligt prognos inte skulle klara sina
kurser har levererat.

Detta är årskullen som varit hårdast drabbad av covid-19  och pandemin. De har
haft fjärrundervisning under stora delar av årskurs 1 och 2. Detta har inte varit
gynnsamt för alla elever. Många elever har klarat fjärrundervisningen har det
ansvar som den inneburit väl, men det finns elever som inte klarat av det i någon
större utsträckning. De elever som det funnits oro kring har varit planerade att
delta i undervisning på plats även under pandemin men det finns ett ganska stort
antal av dessa som av olika skäl valt eller inte kunnat vara fysiskt på plats.

Överlag har pandemin skapat en fler F-betyg än tidigare, vilket gjort att behovet
av omläsning och prövningar varit stort. Eleverna har därför haft en större
arbetsbelastning, men många har klarat detta över förväntan.



Programmässigt är det El- och energiprogrammet som  ökar sin examensgrad
från 92 till 94 procent. Det är också många före detta IMY-elever som tagit
examen inom ramen för tre år på gymnasiet tack vare en extra satsning på kurser
som eleverna inte hunnit med på grund av att de också läst grundskolekurser.

Esteterna bibehåller sitt examensantal medan övriga minskar. Humanisterna
minskar 4 procentenheter och de är en liten grupp så en enskild elev motsvarar
fler procent. Naturvetenskaplig program minskar 9 procentenheter trots att
många elever lyckats väl med sina kurser och prövningar. En före detta IMV-elev
har tackat nej till åk 4 och en handfull elever har omständigheter utanför skolan
som påverkat att de inte kunnat fullfölja sina studier enligt plan. Detsamma gäller
teknikprogrammet.

De som minskar allra tydligast är de stora elevgrupperna på ekonomiprogrammet
och samhällsprogrammet. Båda backar 17 procentenheter från förra årets starka
resultat. Årskullen är större på samhällsprogrammet och det gör att eleverna är
något svagare när det gäller ingångsvärde.

Majoriteten av eleverna som inte klarar examen har i grunden psykiskt mående
eller fysisk sjukdom kombinerat med frånvaro som orsak till att de inte mäktat
med att slutföra alla kurser som krävs. En handfull elever har varit mycket svåra att
motivera hela vägen fram trots idoga försök. Ett fåtal elever har valt eller känt sig
tvungna att arbeta parallellt med studierna.

Det finns också elever vars examen fallit på grund av enskilda ämnen som
engelska 6 och gymnasiearbete. Många har också fått F i kurserna ledarskap och
kriminologi, vilket gjort att det i slutändan blivit mer än 250 poäng F. Enstaka
elever har också missat sina prövningar.



Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Snittpoängen för avgångseleverna visar att flickorna ökat 0,8 poäng medan
pojkarna minskat med 0,5 poäng. Flickorna har klarat pandemins
fjärrundervisning lite bättre, medan pojkarna har haft svårare med att ta eget
ansvar..

Angående betygssnittet för de olika programmen har el- och energiprogrammet
ökat med 0,3 poäng, estetiskt program med 0,7 och naturvetenskapligt program
med 0,5. Samhällsprogrammet bibehåller samma betygssnitt. Sjunkande
betygssnitt jämfört med föregående år har ekonomiprogrammet med en
minskning med 0,2, teknikprogrammet med en minskning med 0,5 och
humanistiskt program med en minskning med 0,4.



Om man jämför flickor och pojkar på de olika programmen så är det tydligt att
det finns en uppåtgående trend betygsmässigt för de flest flickor på
programmen. Mest ökar flickorna på ekonomiprogrammet med +1,3, följt av
naturvetenskapligt programs flickor med +0,7 och Samhällsprogrammets flickor
med +0,6 poäng. Trenden bryts dock av humanistiskt program där flickorna har -1
i betygsförändring.

Pojkarna har en sjunkande trend. Tydligast är det på ekonomiprogrammet där
betygspoängen minskat med -1 och även estiska programmets pojkar har ett
lägre snitt i år med en minskning med -0,9 och även teknikprogrammets pojkar
sjunker med-0,7. Mot trenden går pojkar på humanistiskt program men det är
förhållandevis få pojkar (4st).

Hantverksprogrammet har ingen statistik från förra året då vi inte hade någon
avgångsklass. De har i år skolans högsta betygssnitt på 15,6. Det är dock få elever
och många har fått höga betyg i sina yrkeskurser.



Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram)

Andelen behöriga till högskola på el- och energiprogrammet är minskat med 6
procentenheter, men samtidigt är det i årets kull många elever som tidigare varit
IMY-elever som både blivit behöriga och fått yrkesexamen inom ramen för tre år.

På hantverksprogrammet är det 13% som är behöriga till högskola.
Hantverksprogrammet frisör har en tydlig inriktning mot arbete och yrkesliv och
det är inte lika vanligt att elever strävar efter högskolebehörighet.

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram

Skolan har utfärdat sju gymnasieintyg. Tre från programinriktat val och fyra från
yrkesintroduktion. Det är hantverksprogrammet som har flest gymnasieintyg
medan el- och energiprogrammet har många elever som under gymnasiet blivit
behöriga till IMV eller till nationellt program. Av våra avgångselever på el- och



energiprogrammet har 14 börjat hos oss som yrkesintroduktionselever och fyra
som programinriktat val. Det är att betrakta som ett gott resultat att många inte
bara blivit behöriga till nationellt program utan också slutfört programmet med
yrkesexamen inom ramen för bara tre år. Hög flexibilitet med möjligheten att läsa
snabbare och parallellt kombinerat med högt fokus inom arbetslaget på att jobba
för att nå målen har varit framgångsrikt, men skolan har även gjort en extra
satsning för eleverna som varit motiverade till mer studier och lagt till kurser i åk 3
som egentligen skulle ha lästs i åk 4 (tredje eller andra året på nationellt
program).
Av skolans IM-elever på högskoleförberedande program är det 12 av 16 på SA och
EK som blivit behöriga under året.



SAMTLIGA ELEVER
Betygsfördelning

Det är ganska små förändringar på totalen när
det gäller fördelningen mellan olika
betygssteg. Tyvärr är den mest märkbara
förändringen att andelen F ökat med tre
procentenheter. Här är det flickorna som ökat
andelen F mer än pojkarna. Pojkar ligger
generellt lägre än flickorna betygsmässigt,
vilket kan hänga ihop med att flickor i vissa fall
är mer förberedda och mogna för gymnasiet
än pojkar, men det finns variationer utifrån
individer och grupper.



Om man tittar programvis på resultaten så är det framför allt IM-programmen
som sticker ut när det gäller försämrade resultat. IM-eleverna på de teoretiska
programmen är förhållandevis få och varje elev representerar en större
procentandel, men det är ändå tydligt att de inte lyckats så väl med sina studier.
Några har fokuserat på att bli behöriga till nationellt program i första hand framför
allt på el- och energiprogrammet yrkesintroduktion, vilket gjort att de inte lagt
fokus på planerade gymnasiekurser i samma utsträckning. Flera ska även söka
om till andra nationella program.

Stora variationer mellan flickor och pojkars resultat jämfört med föregående år är
större när könet är underrepresenterat på programmet som pojkar på
hantverksprogrammet och humanistiskt program och flickor på el- och
energiprogrammet.

Matematik



Matematik är ett ämne som är mer utmanande för majoriteten av våra elever. De
elever som kommit detta och förra året är elever som sannolikt påverkats av
pandemin. Det har inte heller varit nationella prov de senaste åren och
kursplanen i matematik har delvis förändrats. Detta syns tydligast i matematik
1-kurserna. Där har även lärarna tagit hänsyn till det nationella provresultaten
även om man självklart även strävat efter att så många som möjligt ska fortsätta
för att kunna nå målen - framför allt om man legat nära ett godkänt.

De högre kurserna som matematik 4, 5 och matematikspecialisering är små
grupper där individuella variationer spelar in, men det är också färre som valt de
högre matematikkurserna som till exempel individuellt val. Matematik 1c och
matematik 4 och 5 läses ofta i högre takt på en termin.

Engelska

Engelska har ett tydligt sjunkande resultat. När det gäller engelska 5 så är det en
kurs som läses på alla program och på yrkesprogrammen finns ett nationellt prov
att ta hänsyn till. Hantverksprogrammet har varit ett program där många elever
kommit in med lägre betyg och svagare kunskaper vilket delvis påverkat
resultatet.

Engelska 6 visar att det framför allt är färre höga betyg som satts i kursen. I viss
mån har resultatet påverkats av resultaten på det nationella provet men även hur
eleverna varit närvarande och slutfört uppgifter.



I kursen engelska 7 är det ett tydligt försämrat resultat. Väldigt många elever
väljer att läsa kurser eftersom den ger meritpoäng men alla har inte varit helt
redo på den nivå som kursen ligger på. Här har det också varit lärarfrånvaro och
vikarier som delvis påverkat eleverna.

Svenska/svenska som andraspråk

På skolnivå har spridningen ökat mellan betyg. Fler har fått F(4 procentenheter) i
svenska som andraspråk 1, men det är också fler som fått högre betyg än tidigare
år. I svenska som andraspråk 2 och 3 är det en minskning av antal F och andelen
med höga betyg ökar något.

I svenska 1 har andelen f ökat med 7 procentenheter medan det sjunker i kurs 2
och sedan ökar i svenska 3. Det är även här en ökning av de höga betygen med
några procentenheter.

Det kan var så att det finns en pandemieffekt här, men också att kurs 3 och även
kurs 1 har nationella prov att förhålla sig till. Det är dock en mindre antal elever
som skrivit nationella prov i svenska/svenska som andraspråk då det är
obligatoriskt för yrkesprogrammen och inte övriga. Deltagandet var också relativt
lågt.

I svenska är det oftare pojkar som har lägre betyg än flickor och det är ofta i
svenska/svenska som andraspråk 1 som pojkar prestera tydligt sämre än flickor.
Kurs 2 är jämnare för både svenska/svenska som andraspråk och där är pojkarna



starkare än flickorna. I kurs 3 är det tydligt att pojkar i presterar sämre i kursen
svenska men mycket bättre i kursen svenska som andraspråk.

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

Många elever tycker om att genomföra sitt gymnasiearbete som nästan alltid är
kopplat till något som de är intresserade av. De program som lyckas bäst är de
som får använda sin passion eller praktiska kunskaper inom ramen för
programmet som estetiskt, naturvetenskapligt och tekniskt program. Det är
något trögare på de väldigt tungt teoretiska programmen som
samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet och humanistiskt program. Även
hantverksprogrammet kan ha vissa problem att motivera sig till denna typ av
arbete fastän det är kopplat till praktiska moment. Pojkar har svårare med
självständigare arbeten än flickor.



Resultat nationella prov

ENGELSKA

Engelska 5

Det är skolans yrkesprogram som gör nationella prov i engelska 5. El- och
energiprogrammet  har lyckats bra och ingen elev har fått F på provet. Intresset
för engelska liksom kunskaperna är relativt goda inom motivationen att lära sig
engelska för att klara att arbeta inom en teknisk bransch. Generellt är gruppen
ganska stark.

Hantverksprogrammet frisör är elever som är svagare. Framför allt när det gäller
hör- och läsförståelse. Motivationen är överlag lägre och många elever prioriterar
inte mer teoretiska ämnen. Det finns också elever som hoppat över mer krävande
uppgifter fastän läraren bedömer att de sannolikt skulle ha klarat dem.
I gruppen finns elever med grav dyslexi som försvårat delprov B trots
anpassningar.

Engelska 6

I kursen engelska 6 finns det en spridning i resultaten för skolans olika program.
De som lyckas bäst på det  nationella provet är inte oväntat det humanistiska
programmet som har språkintresserade elever samt tekniskt program och
estetiskt program som har intresseområden där mycket information finns på
engelska. Samhällsprogrammet stick ut negativt och det gör även
ekonomiprogrammet. Eleverna är betydligt fler på dessa program vilket gör att
spridningen är större samtidigt som några elever kommit in med lägre
ingångspoäng.



Engelska 5

Överensstämmelsen mellan nationella prov och slutbetyg är förhållandevis god.
68 % av eleverna har fått samma betyg, 27 % högre och 5% lägre. Lägre slutbetyg
hänger ihop med att eleverna inte klarat samtliga kunskapskrav även om de
klarat det nationella provet.

Några elever har fått högre betyg i slutbetyg jämfört med resultatet på nationella
provet. I dessa fall har det handlar det om elever som presterat bättre i
klassrummet och utifrån lärarnas helhetsbedömning så har eleven sammantaget
presterat på en högre nivå. Två av eleverna har också presterat bättre i lugnare
miljö med mer tid och tillgång till hjälpmedel i högre utsträckning.

Engelska 6

Överensstämmelsen mellan nationella provresultat och slutbetyg visar att det i
engelska 6 är stora avvikelser. Endast 49 % har fått samma betyg medan 43 % fått
en högre betyg och 8 % ett lägre betyg.

Nationella provet visar att det i de flesta grupper är hör- och läsförståelse som
medför större utmaningar för eleverna. Hörförståelsen inkluderar olika dialekter
samtidigt som man bara får lyssna en gång, Läsförståelsen har varit tidskrävande
och det har varit svårt för eleverna att hinna läsa klart i tid. En av elevgrupperna
har haft utmaningar att uttrycka sig muntligt.

När det gäller skrivdelen har eleverna fått lägre betyg trots att de har en god
förmåga att uttrycka sig i skrift. Det finns en grupp elever som missförstått
frågan/instruktionen. vilket påverkat provresultatet.

Lärarnas analys av resultatet  visar att det är skillnaden mellan typen av uppgifter
som de tränat på under kursens gång och formen för provet som påverkar
resultatet.  Det är framför allt del B (reading/listening) som är svagare. Lärarna
använder i större utsträckning uppgifter som liknar delprov A och C i



klassrummet medan de aktiviteter som används för receptiva förmågor skiljer sig
från sättet nationella provet mäter dessa. Större vikt har istället lagts på
seminariediskussioner om skönlitteratur, historiskt källmaterial och stilistisk
analys och förmågan att tolka, granska och ge respons på texter snarare än  att
kunna sammanfatta enskilda meningar eller stycken med egna ord.

Det framkommer även att själva provsituationen och provformen medför viss
stress för eleverna, vilket gör att de i många fall presterar bättre på gamla
nationella prov som gjorts i övningssysfte och förberedelse.

Lärarnas negativa avvikelse i förhållande till nationella provet hänger samman
med att man kan få F på ett delprov men ändå klara provet medan det krävs att
man klarar alla delar för att få godkänt på kursen.

När det gäller de positiva avvikelserna har lärarna använt sig av allt tillgängligt
betygsunderlag som producerats under kursen och gjort en helhetsbedömning
av elevernas kunskaper. Elever som visat att de har förmågor men kanske missat
delar av instruktionen samt elever som presterat högt på andra uppgifter har fått
högre betyg än provbetyget.  Några har också visat sin förmåga på gamla
nationella prov i en mindre pressad situation.

Det naturvetenskapliga programmet har många elever som bott kortare tid i
Sverige och har utvecklat mycket goda språkstrategier för att gå till botten med
avancerade texter men som har svårt under hård tidspress utan tillgång till
hjälpmedel. Att se nyanser i skönlitterär text och självständig förmåga till att
diskutera har vägt upp betyget för några av eleverna.

I engelska är det vanligare att pojkar får samma betyg som på nationella provet i
engelska 5, medan det i engelska 6 är vanligare att flickor får samma betyg.  Att
ha fått lägre slutbetyg är vanligare bland flickor i engelska 5 vilket sannolikt
hänger ihop med den lägre motivationen på hantverksprogrammet där många
flickor går, medan det endast är ett fåtal flickor på El- och energiprogrammet.

Det är förhållandevis  lika 5 procentenheters skillnad mellan flickor och pojkar när
det gäller att ha fått högre betyg.



MATEMATIK

Nationella proven i matematik har inte gått bra för skolan som helhet.

Matematik 1a

En hög andel av eleverna på yrkesprogrammen har fått F på det nationella provet.
Sättet att examinera skiljer sig från det arbetssätt som lärarna har i den vardagliga
undervisningen. Eleverna är vana att ha tillgång till anpassningar i klassrummet i
form av möjlighet att göra muntliga prov och kompletteringar, ha täta
avstämningar med läraren under arbetets gång, få uppgifter uppdelade och
nedbrutna i mindre delar och möjlighet att ta paus för att kunna hålla fokus.

Att många elever är språksvaga på programmen har påverkat deras möjligheter
att göra uppgifter som kräver att man löser uppgifter med text. Det är också mer
tidskrävande och många elever har inte hunnit med uppgifterna i provdelarna när
de fastnat på en svår uppgift.

Matematik 1b

Kursprovet för matematik 1b görs av humanistiskt och estetiskt program. Det är
den första och sista obligatoriska kursen på programmet. Matematik är inte ett
ämne som tillhör elevernas favoriter. Kursen har en ny kursplan och det finns nya
områden som inte tidigare funnits i kursen. Detta har gjort att läraren inte
uppmärksammat att eleverna behövt mer tid för att tillgodogöra sig detta och
det har bland annat bidragit till det dåliga resultatet.



Matematik 2b

Denna kurs har extremt dåligt resultat. Många av eleverna har haft svårigheter
redan i årskurs 1 och kämpat med matematik 1b. Eleverna har generellt starkare
prestationer på del B och C som är första provpasset och sedan blir resultatet
svagare. Det hänger till viss del ihop med att upplägget med 4 timmars prov är
mycket ansträngande och eleverna har i de allra flesta fall lektionspass på 50-70
minuter.

Många elever har svårt att arbeta på egen hand med matematik. Det kräver både
att de utnyttjar lektionstiden och att de använder den resurstid som finns i
matematik för att ta till sig kunskapen. Läraren på ekonomiprogrammet upplever
att eleverna har en bristande förmåga att komma i tid och ha med sig material,
vilket betyder att motivation och uppmuntran är viktig.

En lärare har arbetat väldigt konsekvent med att skapa goda relationer till elever
med ett tillåtande och dialogiskt arbetssätt där man löst matematiska tal
tillsammans. Detta har gjort att eleverna ökat intresset för matematik och fått
bättre självförtroende, men det har inte förberett eleverna för de formella krav och
ramar som nationella provet kräver. Även här finns det viss språksvaghet som
inverkar på läsuppgifter.

Matematik 3c

Nationella provet görs av Teknikprogrammet på skolan. Det är en liten grupp som
skrivit nationella provet. Majoriteten av eleverna på programmet läser i
långsammare takt och kommer skriva provet i åk 3.  Endast 5% har fått F på
nationella provet och hela betygsskalan är representerad. Detta är elever som har
ett större intresse för matematik.

Normalt upplever elever att del B (bara korta svar) är lättare än två andra (del C
och D) där behövs att lösa uppgifter i några steg och presentera sina lösningar.
Samtidigt kan man “samla” många poäng just på de lång-svar-delar. Man får
poäng även om man inte klarar uppgiften helt och hållet. Detta leder troligen till
psykologisk motstånd och elever inte ens provar på en längre uppgift.



Matematik 1a

Överensstämmelsen är 69% med slutbetyget. 31% har fått högre betyg jämfört
med nationella provet. Det hänger samman med att läraren vägt in de kunskaper
som eleven visat på övriga examinationer och i klassrummet. Många elever har
behov av anpassningar som gjort att de bättre kunnat visa sina kunskaper när
undervisning och examinationer i högre grad anpassats utifrån elevens behov och
då läraren också kunnat stödja elever som är språksvaga. Några elever har legat
nära gränsen för godkänt på nationella provet.

Matematik 2b

Har anmärkningsvärt stora avvikelser när det gäller betygen kontra nationella
prov. Där är det också flickorna som sticker ut mer med 75% positiv avvikelse. Det
är dock bara 11 betyg som är högre än E i matematik så de flesta avvikelserna är
upp till E.

Det finns ett omfattande material i form av kapitelprov där resultatet generellt
ligger högre och många av eleverna har behov av att få material uppdelat. Många
av eleverna har inte vanan eller orken att sitta igenom fyra timmar
matematikprov.

Kursen har också fortsatt efter nationella provet och några elever som inte klarat
nationella provet har klarat att visa kunskaperna genom högre fokus på
måluppfyllnad. Nationella provet har också tydligt, genom matrisen, visat var
elevernas luckor ligger, vilket har gjort att lärarna kunnat individanpassa
undervisningen. Någon enstaka elev har också haft anpassningar och individuellt
upplägg med enskild undervisning.

Avvikelserna ligger dock inte inom för det som är acceptabelt för kursen, vilket är
en problematik som matematiklärarkollegiet och skolans förstelärare kommer att
få som särskilt uppdrag.

Matematik 3c

Här finns inga avvikelser från resultatet på nationella provet.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan matematikkollegiet konstatera att språksvaghet, brist på
uthållighet, färre möjligheter till anpassningar samt ett visst psykologiskt



motstånd och ovana vid det massiva upplägget vid nationella prov är något som
ligger eleverna i fatet.

De elever som fått högre betyg har delvis fått det genom att jobba och visa på
kunskaper inom bristområden efter nationella provet. Flera har legat nära gränsen
för godkänt.  En elev som presterat väl under vanliga prov har varit sjuk i samband
med nationella provet, en elev har låst sig av stress och en elev har svårigheter att
prestera skriftligt.

Lärarnas analys visar att för  att förbereda eleverna för nationella provet behöver
eleverna ha större prov med längre provtider. Uppgifterna på kapitelproven
behöver vara svårare. Uppgifterna på delproven behöver träna eleverna i detta
arbetssätt.  Eleverna behöver använda den tid som finns till förfogande i form av
resurstid och det är viktigt att de resurser som finns används.

Sambedömning och samkonstruktion av uppgifter behöver göras i
matematikkollegiet under hela året för att säkerställa att undervisning,
bedömning och betygssättning blir likvärdig och att en kollega bekräftar
bedömningar som är högre än E.

SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Svenska/svenska som andraspråk 1
Resultatet på nationella provet i svenska visar att det framför allt är svenska som
andraspråk 1 som sticker ut med ett väldigt lågt resultat. De nationella proven i
svenska/svenska som andraspråk 1 har haft en ganska lågt deltagande på
yrkesprogrammen där det är obligatoriskt att genomföra dem. Svenska som
andraspråk har ett väldigt lågt resultat, men det är bara 5 elever som gjort alla
provdelar. Samma sak gäller svenska 1 där det är 13 som gjort samtliga delar. Det
gör att det är svårt att göra en bedömning enkom utifrån nationella provets
resultat i många fall.

Det är framför allt läsförståelse som gör det svårt för eleverna med ett annat
modersmål och lärarna kommer behöva ha det i fokus framöver, men även att se
till att eleverna kommer och deltar.



Svenska/svenska som andraspråk 3

Har haft ett en ojämn fördelning av deltagare på programmen. På
naturvetenskapligt, tekniskt, estetiskt och humanistiskt program har det var ett
ett högt deltagande medan samhällsprogrammet haft ett väldigt lågt deltagande
(23%). Provet krockade i år med eid och många elever dök därför inte upp med
hänvisning till detta trots att läraren arbetat aktivt med att motivera eleverna.
Detta innebär att det sannolikt är elever med högre studiemotivation som
prioriterat att komma. Flickor har lyckats bättre på provet och de har ofta
generellt lite högre motivation.

Många elever har varit starkare muntligt jämfört med skriftligt. De har också övat
muntlig framställning strax innan själva provet och fått feedback. Arbetsinsatsen
att skriva och öva inför den skriftliga delen av nationella provet prioriterades inte i
lika hög grad av eleverna. I det svenska nationella provet kan en stark prestation i
den muntliga delen kompensera för brister i den skriftliga.

Nationella proven täcker inte samtliga kunskapskrav i svenska. De delar som har
med litteratur att göra kräver ett annat underlag. För att göra en bedömning av
kursen behöver läraren använda allt underlag för att kunna göra en
helhetsbedömning. Detta gör att kursbetyget kan avvika både positivt och
negativt jämfört med nationella provet.

Undervisning (UU och elevenkät)

Det positiva från elevenkäten är att det är relativt få som är missnöjda med
undervisningen, ledarskapet i klassrummet och förväntningarna på eleverna,
men samtidigt är det ett viktigt mål att ytterligare höja upplevelsen av
undervisningen i skolan.

Även om förhållandevis många upplever att det kan få hjälp i skolan så är det
mycket önskvärt att den siffran är betydligt högre. Det framkommer också i
programlagens utvärderingar att bilden av lärarens uppdrag i förhållande till att
anpassa för elever i klassrummet både på gruppnivå och individnivå är väldigt
ojämn och att insikten i vad som ingår i uppdragen varierar mellan lagen. Det



förhållandevis väl korrelerar med andel elever med examen och kommer att kräva
en utbildningsinsats.

Att skapa studiero i en stor skola med ganska trånga lokaler och dålig
ljudisolering kräver mycket från samtlig personal på skolan. Ledarskap i
klassrummet är något som vi arbetat med och behöver fortsätta arbeta med
liksom att bygga relationer och sätta gränser för elever som utanför och ibland i
klassrummen där elever ibland har för mycket fokus på den sociala interaktionen.

Eleverna känner sig relativt informerade om hur de ligger till i kurserna, men
generellt är det återkopplingen som ligger lågt i de undervisningsutvärderingar
som gjorts. Detta är mer viktigt än att ha inflytande över upplägget för eleverna
och detta är något som vi kommer att behöva lägga mer fokus på för att de ska
känna att de har kontroll på sin studiesituation.

Denna siffra är låg trots att vi har lagt in information systematiskt och använder
mentorstiden. Det är dock något som inte bara kan ligga på studie- och
yrkesvägledaren utan samtlig personal måste kunna uppmuntra till och
informera på en grundläggande nivå.



DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUND

Andel elever som upplever sig trygga i skolan var 87% under höstterminen enligt
lovenkäten. I samband med diskussionerna i klasserna efteråt framkommer att
eleverna är trygga i in sin klass och där de håller till, medan de kan känna högre
otrygghet i miljöer där de inte känner eleverna och eleverna går på andra
program. Eftersom skolan är stor är det svårt att känna alla även om elever träffas
mellan programmen vid olika tillfällen.

När det gäller otrygghet är det också tydligt att eleverna upplever att andra elever
inte behandlar varandra väl. Det framkommer att jargongen kan vara svår att
avgöra om den är på skoj eller på allvar när man inte känner den som säger något
till någon annan. Elever upplever också att elever som skojbråkar gör att man inte
riktigt känner sig säker på om det är allvar eller inte.

Eleverna säger också att de vet att de ibland har ett tufft språkbruk, men
svordomar och könsord upplevs inte kränkande i en kompisgrupp. Många av
eleverna förstår dock att det kan upplevas otryggt  och att de inte ska använda
olämpliga ord eller skoja med varandra så att andra tycker det är obehagligt. De
behöver dock stöd och påminnas om detta när det händer.

De elever som önskat har fått vara med och påbörja ett arbete med en
trygghetsgrupp i skolan bestående av elever som ska prata trygghet och
värdegrund med elever och bidra till en tryggare miljö. Gruppen har precis
formerats och kommer förhoppningsvis bidra till skolans värdegrund och miljö
kommande läsår.



UTVÄRDERING AV STRUKTURER OCH
PROCESSER
I detta kapitel behandlas verksamhetens struktur- och processkvalitet, vilket
handlar om hur väl skolans organisation och arbetssätt motsvarar
författningarnas krav och elevernas behov och därmed ligger till grund för
elevernas måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas skolans
nyckelprocesser:

● Undervisning och lärande (inkl. bedömning och betygsättning)
● Demokratiuppdraget
● Elevhälsoarbete och resiliens
● APL, Internationalisering och samverkan med omvärlden



UNDERVISNING OCH LÄRANDE

ORGANISERING AV UNDERVISNING (STRUKTURKVALITET)

Pedagogiskt arbetssätt

Skolan har många olika typer av program och av elever. Målet är att eleverna ska
se att den utbildning de får är en brygga ut i samhället och flera program arbetar
med temalektioner för att de redan från årskurs 1 ska få en känsla för den
inriktning de går. Anknytningen till verkligheten är viktig både för elever som ska
ut i arbete och elever som ska gå vidare till högskola eller annan utbildning.

En stor skola och många olika typer av elever behöver därför arbeta med att möta
elevernas behov på olika sätt. Grunden för undervisningen utgår ifrån alla elever
är allas och att resurser och stöd som arbetslagen i samråd med biträdande
rektorer beslutar om ska fokusera på att alla ska nå målet gymnasieexamen och
klara sina kurser. .

Undervisningen är lärarledd och utgår ett schema med traditionella lektionspass.
Det finns dock temalektioner på flera program där lärarna arbetar tillsammans
med eleverna i olika projekt och tematiska ämnen. Ämnen där eleverna behöver
mer tid, som matematik, får det och alla lärare har resurstid en gång per vecka dit
elever kan gå frivillig. För vissa elever kan den dock vara obligatorisk och beslutad.

Eleverna på yrkesprogrammen är ute på APL totalt 15 veckor under tre år och
förbereds där för ett kommande yrkesliv. De har en handledare på plats och
skolans lärare följer regelbundet upp elevernas APL i samråd med praktikplatsen.

Via kvalitetsrutinen med EWS (Early Warning System) och LOSK (Ledning och
stimulans, kartläggning) så har vi fått verktyg för att kunna arbeta mer proaktivt.
Biträdande rektor, specialpedagog och mentor följer regelbundet upp eleverna
genom EWS och specialpedagogen stödjer lärarna i att skapa en LOSK för olika
klasser.

Utifrån den information som finns kring klasserna kan skolledning oh elevhälsa
besluta om olika typer av insatser under längre eller kortare perioder. Både
elevhälsan och skolledning deltar i insatserna tillsammans med lärare och
arbetslag. Personalen har regelbundna korta avstämningar med närmsta chef
som också gör besök på lektioner.

Många olika individer gör att det finns ett stort antal anpassningar som behöver
göras. Fokus för skolan under läsåret har varit att mot ett förebyggande och
främjande arbetssätt i högre utsträckning och fokusera mer på att lägga
anpassningar på gruppnivå för att redan från början nå så många som möjligt.



Det kommer på sikt att frigöra tid och resurser för elever som behöver extra
anpassningar. Några har haft pedagogisk klassrumstid i sina tjänster för att kunna
vara ett extra stöd för en kollega i en mer krävande grupp.

Den rutinmässiga driften och eleverna samt samplanering sker oftast i
arbetslagen. Biträdande rektor och representanter från elevhälsan delar oftast
varje vecka i dessa möten.  Syftet har varit att öka kommunikationen och
samverkan mellan elevhälsa och arbetslag.

Den pedagogiska utvecklingen på skolan är ett särskilt uppdrag för skolans
förstelärare. Dessa har olika fokus; matematik, språkutvecklande arbetssätt, IKT,
klassrumsledarskap, internationalisering, mentorskap. De har också ett
övergripande samordnande ansvar för de nationella provens genomförande och
sambedömning. De har arbetat med fortbildning i form av studiecirklar samt varit
en expertpanel i särskilda frågor. I samband med ämnesmöten är de en viktig
resurs för att samverkan inom ämnen ska fungera.  Skolan har pedagogisk forum
varje torsdag för all personal.

Fokus för skolans arbetsplan har varit att i första hand implementera de nya
kvalitetsrutinerna som vi fått i samband med byte av huvudman. Det
övergripande målet med rutinerna är att eleverna ska nå sina mål och känna sig
trygga i skolan. Det är nya verktyg som varit positiva för att identifiera
utvecklingsområden. Exempelvis arbetar vi mot att skolan ska ha mer likadan
lektionsdesign, planering och dokumentation. Spridningen av hur man arbetar är
för stor och det gynnar inte eleverna.

Skolan har också skapat ett mentorshjul för att jobba med att stärka elevernas
kunskap om studier, kommande arbetsliv, kommunikation och självkännedom
samt bygga grupperna och stärka samhörigheten. Under året har vi också testat
resiliensövningar för att under kommande år arbeta med detta med
huvudmannens material.

ORGANISERING AV ARBETET MED LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH
BETYGSÄTTNING (STRUKTUR)

Skolan har hög andel legitimerade lärare och det är bara ett fåtal lärare som inte
får sätta betyg självständigt. Alla obehöriga lärare, ofta vikarier eller lärare under
utbildning, har en legitimerad lärare som stöd både när det gäller kursens
upplägg och innehåll och vid bedömning och betygssättning.

Skolan har ämnesmöte flera gånger per termin för att lärarna i olika ämnen ska ha
möjlighet att diskutera både planering och bedömning samt olika samarbeten.
Under vårterminens slut ligger även specifika mötestider för sambedömning.



Det framkommer dock i utvärderingarna att lärarna behöver mer tid för
sambedömning och de facto använda avsatt tid till sambedömning. Detta har
skett i varierande grad under året. Vissa arbetar på vardaglig basis med att
samplanera och sambedöma medan andra gör det på specifikt bokad tid.
Sambedömning och även samplanering behöver ske under hela året och inte
bara i slutet av läsåret. Om det finns en förstelärare i ämnet så har denna ett extra
ansvar för att leda ämnesmöten och sambedömning.

De nationella proven har haft ett speciellt fokus på sambedömning.
Ämnesansvarig förstelärare tillsammans med skolledningens ansvariga
(biträdande rektor) har ansvarat för planeringen av de nationella proven och där
har även elevhälsa och administration varit delaktiga. Huvudmannen har också
haft möten med förstelärare och lärare i ämnena med nationella prov för att ge
stöd i processen.

Undervisande lärare har ansvarat för att förbereda eleverna inför de nationella
proven och det har skett genom att man övat på gamla nationella prov eller
liknande uppgifter.

Efter genomförda prov har lärarna i ämneslagen svenska, engelska och
matematik träffats för att organisera rättning och sambedömning. De har också
analyserat provresultaten och de avvikelser som skolan har jämfört med
kursbetygen.



UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

UNDERVISNINGENS KVALITET

Årets resultat har delvis påverkats av pandemin som pågått under två av årets
avgångselevers studietid. Vissa elever har klarat både fjärrundervisning och eget
ansvar bra, medan andra haft stora utmaningar och dessutom inte velat eller
kunnat komma in till skolan trots att de undantagits från fjärr och erbjudits
närundervisning. Några har även fått med sin “hemmasittartendenser” som varit
svåra att bryta. Tydligt är att flickor har haft lättare både att förhålla sig till eget
ansvar och att ta emot stöd. Skillnaden i procentenheter på vissa program handlar
om att det är väldigt få av vissa kön på en del av våra program och att färre
individer ger stora utslag procentuellt.

De program som arbetat med helheten och alla elevers måluppfyllnad som fokus
och inte enskilda ämnen har varit mer framgångsrika. De har ett samarbete som



till största delen sker inom laget och man har haft en god dialog sinsemellan.
Program där det funnits svårigheter med planering, kommunikation och studiero
har lyckats sämre även om det finns positiva exempel även där. Där det är en stor
population är också spridningen i resultat större. Det är en skillnad på om man på
programmet har 15 elever eller om man har närmare 90. Där vi tagit in många
elever har vi också haft utrymme att få in elever med lägre meritvärden från start,
men det som mest påverkat är måendeproblematiken som finns i ganska hög
utsträckning på vissa program.

Frånvaron har självklart spelat in. Skolan har under många år arbetat aktivt med
att försöka minska elevernas frånvaro. Under covid så har många vant sig vid att
inte komma till skolan och i bästa fall kunnat klara sig i alla fall. Närvarorutinerna
har skärpt upp och det som är tydligt är att det som har bäst effekt är varning för
indrag av csn och därefter indraget csn. Motiverande samtal, frånvaroutredningar
och andra insatser från elevhälsan har haft mindre effekt.

Skolan har många lärare med lång erfarenhet och 13 förstelärare som utgör en
stödjade kompetens med ansvar att bidra till att utveckla undervisningen.
Undervisningen har lärarledd och varierad utifrån ämne. Dessutom ställer
bredden av olika elever ganska stora krav på att läraren ska göra anpassningar - i
första hand på gruppnivå men även på individnivå. Anpassningsbarheten och
flexibiliteten är väldigt stor och det är tydligt att skolan som helhet behöver ha
vissa ramar mer likadana. Därför har vi börjat ett arbete med lektionsdesign och
kursplanering för att det ska blir lättare för eleverna att känna igen sig oberoende
av kurs och lärare.

Vi har tydliga rutiner för hur schoolsoft och classroom ska användas. Trots detta
finns det variationer som vi behöver minska ner till endast ändamålsenliga och
ämnesmotiverade. Vi har två förstelärare som ansvarar för projektet som också
erbjuder handledning enskilt vid behov. Struktur är viktigt för undervisningen.



Klassrumsledarskap och språkutvecklande arbetssätt är något som vi sedan
tidigare konstaterat är viktigt för att nå framgång. Detta är ett uppdrag som också
ligger som förstelärarnas ansvar. Under året har vi arbetat med föreläsningar i
helgrupp och studiecirklar för att stärka kompetensen på området på skolnivå.
Det har varit väldigt uppskattat och skolledning och elevhälsa har noterat vid
klassrumsbesök att de verktyg som tagits upp används.

Under året har både skolledning, elevhälsa och även förstelärare varit på
lektionsbesök. I vissa fall har man följt en klass, en lärare eller några specifika
elever under en längre period. För att förbättre undervisningen och framför allt
kommuniktionen mellan lärare och elever har biträdande rektorer, lärare och
elevgrupp tillsammans haft en dialog för att undervisningen ska bättre nå
mottagarna.

Skolan är är stor och har många elever på ganska liten yta och lokalerna är inte
ändåmålsenligt ljudisolerade vilket är en utmaning när det gäller undervisning.
Det innebär i vissa delar av lokalerna att störningar utifrån korridoren kan påverka
ljudnivån inne i klassrummen fastän det från ett korridorsperspektiv inte är
särskilt högljutt.

Det finns också grupper där det för lärarna varit en utmaning att upprätthålla
studiero och där har skolledning och elevhälsa tillsammans med arbetslagen
upprättat och genomfört en plan för att medvetandegöra eleverna om
beteenden och jobba för en förändring. Under året har vi fokuserat extra på
framför allt 6 av våra klasser.

Många av programarbetslagen lyfter studiero och ljudnivå i korridorer och
behovet av personal som rör sig i huset. Det kommer att krävas att det är allas
ansvar att bygga relationer och påtala när det är för högljutt i huset.

Relationer är en framgångsfaktor både för undervisningen och tryggheten på
skolan och de som är bra på att bygga goda relationer är också generellt mer
framgångrika i sin undervisning och i måluppfyllnaden. Konflikterna är färre
genom att kommunikationen är bättre. I den mån elever har synpunkter på
lärarna handlar det nästan alltid om bristande kommunikation kring
undervisning eller återkoppling på uppgifter som man gjort.

Just återkoppling på det man gjort får låg skattning när eleverna utvärderar och vi
kommer att behöva jobba på kommande läsår. Elever motiveras av att veta hur de
ligger till och vad de behöver arbeta på för att bli bättre. Motivation leder också till
bättre närvaro som i sin tur möjliggör måluppfyllnad.

En annan viktig del av undervisningen är anpassningar. Det som lyfts fram som
gynnsamma anpassningar är studieplanering, en till en instruktioner, stämma av
att eleven kommit igång, utskrivna instruktioner, hjälp att tolka instruktioner,



hjälp att dela upp komplexa uppgifter eller att avgränsa, muntliga
kompletteringar samt att se till att elever kan använda tekniska hjälpmedel.

Insikten och förståelsen att det är läraren som behöver sätta in och genomföra
anpassningar i klassrummet är viktig och kan variera mellan arbetslagen. Även
synen på elevhälsans roll kan ibland leva kvar från en tid då elever lyftes ut ur
grupperna och lämnades över till till någon annan. Målet framåt är att elevhälsa,
arbetslag och skolledning ska samverka genom att varannan vecka diskutera
utmaningar både på grupp och individnivå, för att besluta om
insatser/anpassningar som sedan kommer att utvärderas i samma forum.

Ledning och stimulans är viktigt för eleverna men också för lärarna som behöver
försöka tänka på ett mer förebyggande och främjande sätt för att de från början
ska få eleverna att vilja nå målen. Detta återkommer i LOSK där dessa aspekter är
en del av analysen.

Fokus för året har varit att komma in i kvalitetsprocesserna och använda dessa för
att förbättra undervisningen och måluppfyllnaden. Det första viktiga steget är att
ha mätbara och jämförbara fakta övertid på ett mer systematiskt sätt än tidigare.
Vi har med andra ord bättre fakta och belägg för det vi vet.

Det mätbara resultat vi kan se är att vi blivit bättre på att få kontroll över
studieprogressionen och att vi tack vare EWS och examensprognoser fått fått fler
elever att nå examen jämfört med den prognos som fanns både i augusti och
april. Vi har initierat process där mentor, specialpedagog och skolledning
tillsammans ser över läget för klasserna och vidtar åtgärder.

Undervisningsutvärderingarna som görs en gång på höstterminen och en gång
på vårterminen ger lärarna en bild av hur undervisningen upplevs. Resultatet
diskuteras med närmsta chef och man har en möjlighet att påverka och förbättre
sitt upplägg utifrån det som elevena signalerar. Stöd på individnivå kan också
sättas in om det skulle behövas.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

● Skolan kommer att arbeta vidare med samma kvalitetsprocesser och
utveckla förståelsen för hur de ska användas för att öka måluppfyllnaden.

● Skolan kommer att få ett ökat fokus på pedagogik genom att förstelärare,
specialpedagoger och skolledning kommer att arbeta i en pedagogisk
ledningsgrupp med målet att stärka god likvärdig undervisning och
klassrumsledarskap.

● Skolan kommer att fokusera på struktur för att stärka undervisningen och
främja studiero. Detta ingår att säkerställa att skolans gemensamma
planerings- och lektionsdesign helt implementeras och används.



● Skolan kommer också att fokusera på att bygga goda relationer för att
underlätta att upprätthålla studiero, ha god kommunikation samt arbeta
med ledning och stimulans.



DEMOKRATI- OCH VÄRDEGRUNDSARBETET
Demokrati- och värdegrundsarbetet tar sin utgångspunkt i läroplanens mål för
Normer och värden samt Elevers ansvar och inflytande. Skolans mål är bland
annat att varje elev kan göra medvetna ställningstaganden grundade på
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar samt personliga erfarenheter, respekterar andra människors
egenvärde och integritet, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och
kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa människor.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Skolan har ett elevråd där alla klasser har en representant. Det finns två utsedda
lärarrepresentanter som stödjer elevrådet och elevrådsstyrelsen så att de kan
utföra sitt arbete och arbeta på ett demokratiskt sätt. Rektor träffar elevrådet
och/eller elevrådsstyrelsen några gånger per termin för att de ska få möjlighet att
ställa frågor och framföra önskemål och synpunkter på skolan arbete.

I år har elevrådet jobbat med matfrågor, lokalfrågor, miljö och arbetsmiljö samt
lärandet, material och friluftsdagar/rastaktiviteter. Arbetet har i flera fall varit
framgångsrikt och maten/matserveringen har tydligt blivit bättre och fått ökad
nöjdhet.

Utmaningen med elevrådet är att få elever att fortsätta vara aktiva och delta
under hela året. Ju längre terminen fortlöper ökar fokus på studieprestationer och
minskar aktiviteten i till exempel elevrådet. Det har varit ganska god uppslutning
men inte så många möten under året.

Jämställdhet är en fråga som många upplever som självklar. Det är dock viktigt
att vi säkerställer att både flickor och pojkar bemöts och behandlas lika. Över 80%
av både pojkarna och flickorna känner till skolans likabehandlingsplan och arbete
samt vet vart de ska vända sig om de känner sig illa behandlade. 89 % av killarna
och 85% av flickorna känner sig trygga på skolan. Det är fler pojkar än flickor på
skolan och det är ojämn fördelning på vissa program. 90% upplever inte att det
finns något diskriminerande.

Det vi dock kommer att behöva fokusera på när det gäller likabehandling är
HBTQI-frågor. I framför allt vissa grupper finns det lägre acceptans för
könsöverskridande identitet delvis kopplat till att eleverna har olika bakgrund.
Riktade insatser kommer att behövas långsiktigt och kortsiktigt att säkerställa att
ingen upplever sig illa behandlad på grund av detta.



Likabehandlingsarbetet är något som hela personalen arbetar med och att vi
förmedlar en goda värdering är grunden för likabehandlingsarbetet och det
innebär att alla behöver reagera och rapportera omgående vid misstanke.

Tryggheten är hög procentuellt (87%) men det är fortfarande för många otrygga
individer på skolan och det är ett viktigt fokus. Eftersom skolan är stor är
tryggheten störst i den egna gruppen, på det egna programmet eller i de lokaler
där man ofta vistas. I miljöer där man känner färre elever blir det mer otryggt
framför allt om det pratas högt och mycket och jargongen är hård.

Språkbruket och skojbråk är de enskilda faktorer som enligt eleverna skapar
otrygghet. Det är något som vi diskuterat både i personalgruppen och med
eleverna ute i klasserna. Eleverna har varit engagerade och några har tagit
initivativ till att bilda en trygghetsgrupp där både personal elever ingår. De har
tagit fram målsättningen att de ska prata språkbruk med eleverna i skolan samt
bidra till en lugn och tryggmiljö genom att vara goda förebilder och initiera
gruppöverskridande aktivteter inom ramen för Lärande Fri Tid (LFT).

Skolan har också en grupp bestående av rektor, kurator, socialpedagog och
elevstödjare som arbetar både förebyggande för trygghet och åtgärdande om det
uppstår konflikter eller kränkningar. Målet för gruppen är att alla ska känna sig
trygga och att beteenden inte ska upprepas utan det ska finnas en plan och
lösning utformad i samförstånd med inblandade parter.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Elevrådet är en viktig del av skolans demokratiska arbete, men delaktigheten
varierar under läsårets gång. Skolan är stor och det är därför en stor apparat för att
alla röster ska bli hörda. Det finns därför en tanke att man ska skapa programråd
som komplement till elevrådet för att elever på programmet ska få större
möjligheter att påverka undervisning och upplägg lokalt på programmet. Detta
skulle göra att elevrådet får möjlighet att fokusera mindre på intresseområden
som är kopplade till klasser/program och mer på övergripande frågor.

När det gäller undervisningen visar undervisningsutvärderingarna att 79% av
eleverna är väldigt nöjda och upplever att lärarna är måna om att alla ska få
komma till tals i klassrummet. Det är däremot bara 70% som är mycket nöjda
med möjligheterna att påverka upplägget.  Förhoppningen är att ett programråd
med elever och och personal ska kunna lägga fokus på möjligheterna att göra
eleverna mer delaktiga i planering och genomförande av undervisningen.

Planen mot kränkande behandling gäller fram till årskiftet. Den är presenterad
och diskuterad ute i klasserna och arbetet är pågående. Medvetenheten finns och
personalen arbetar både på mentorstid,i klassrummen och ute i korridorer och



allmänna på att reagera, diskutera och agera. Vår planerade resiliensutbildning
har dock blivit uppskjuten pga sjukdom och planeras i höst. Även våra workshops
i språkbruk ligger efter tidsplanen, men ska genomföras.

Skolans trygghetsgrupp har snabbt agerat vid misstänkta kränkning, skapat
handlingsplaner och genomfört medling. Det är också positivt att elever tagit
initiativ till att ha en trygghetsskapande grupp och fokusera på samma frågor
som rör språk och beteende. Den är dock nystartad.

Studieron är en viktig faktor för studieresultat. Upplevelsen av vad som är studiero
kan dock variera ganska mycket mellan elever och grupper men sammantaget är
det upplevelsen att man kan arbeta koncentrerat och göra den planerade
uppgiften.

Den fysiska miljön är inte optimal då lokalerna är slitna och dåligt ljudisolerade.
Det är också stora grupper och det kräver att lärarna planerar för studiero och har
ett tydligt klassrumsledarskap och att de i de fall det är svårt flaggar upp det för
att stödjande resurser ska kunna sättas in tillsammans med medvetandegörande
samtal med klassen.

Det går dock se att det finns ett samband mellan studieresultat (antal F) i de
klasser som har utmaningar med studiero, men den är inte genomgående.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Skolan behöver fortsätta arbeta med ramar och strukturer för att eleverna ska
vara delaktiga i skolans verksamhet. De kvalitetsprocesser som införts under året
kommer vi fortsätta liksom arbetet att involvera både lärare/personal och elever i
dessa.

Skolan kommer fortsätta med sitt likabehandlingsarbete enligt Plan mot
kränkande behandling. Resiliens, som vi testat i liten skala under året,  ska bli en
del av skolans arbete under kommande läsår.

SKolans elevråd ska kompletteras med programråd för att ytterligare öka
möjligheterna för eleverna att påverka arbetet på programmet och i sina kurser.

Skolan kommer också att behöva lägga fokus på struktur i undervisningen på en
övergripande och likvärdig nivå samt klassrumsledarskap och relationsbyggande
för att skapa studiero och förutsättningar för lärande.



ELEVHÄLSOARBETE
Inom CyberGymnasiets gymnaasiegrupp  finns en gemensam Elevhälsoplan som
alla skolor nyttjar. Den beskriver det övergripande arbetet och de rutiner, mallar
och stödmaterial som finns. Nedan är den lokala beskrivningen av hur skolan
organiserat och lett elevhälsoarbetet (främjande och förebyggande) och på vilket
sätt samverkan med skolans lärare och övrig personal skett.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Skolans elevhälsoteam består av skolledning, kuratorer, skolsköterskor,
specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, socialpedagog,
elevstödjare och förstärkt mentor. Vi har även en skolläkare och skolspsykolog
som deltar 2-3 gånger per termin i våra möten.

Teamet har träffats varje eller varannan vecka för att arbeta med främjande och
förebyggande arbete. Vi har valt att särskilja detta från det åtgärdande arbetet för
att fokus ska ligga just på främjande/förbyggande. Skolan har tidigare haft stort
fokus på åtgärdande arbete och ser behovet av att tänka om och vara proaktiva.

Fokus för det främjande och förebyggande arbetet har varit mentorshjulet för att
vägleda skolans mentorer att utnyttja och använda mentorstiden bättre. Vi har
också arbetat för att göra en tankevända både inom elevhälsan och i hela
kollegiet att vi behöver tänka just främjande/förebyggande och att vi behöver
tänka mer grupp än invidivid när det gäller insatser som ska göras. Ett led i dett
har varit kartläggningarna i svenska, matematik och engelska, EWS och LOSK. Vi
har också arbetat med att testa resiliens och mindre skala för att det kommande
år ska användas i hela skolan.

En separat mötestid varje vecka har varit fokuserad på elevärenden och fördelning
och uppföljning av dessa. Mötena har handlat om elever som har olika typer av
svårigheter och behov och insatser från elevhälsan.

Elevhälsan är stor och har därför kunnat dela upp sig och besöka arbetslagen en
gång i veckan för att svara på frågor och återkoppla ärenden. Det har dock varit
kortare möte på 20-30 minuter.  I arbetsplanen har det varit ett mål att förbättra
kommunikationen mellan elevhälsa och arbetslag.

Eleverna som behöver insatser från skolan har i första hand fått anpassningar eller
extra anpassningar i klassrummet. De flesta anpassningar är sådana som gynnar
alla elever och kan sättas in från början på gruppnivå. Vissa individer har extra
anpassningar som är individuella och även dessa sätts i av lärare i första hand
men ofta med stöd av specialpedogog. Om insatserna inte fungerar kan skolan
besluta om en pedagogisk utredning eller en skolsocialutredning eller både och



beroende på vad problemet sannolikt är. Där skolan bedömer att eleven behöver
ett särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram.

Elevhälsan har också haft i uppdrag att anpassa verksamheten till att arbeta efter
CyberGymnasiets och Drottning Blankas gemensamma elevhälsoplan.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Det som inte syns i resultaten för årets examen är att det är en reslutat som är
betydligt högre än den prognos som fanns i både augusti och april (70%) och att
många elever med ett väldigt tufft utgångsläge gått i mål med en examen.  Detta
har möjliggjorts av att många olika delar av skolans personal samverkat -
elevhälsa, arbetslag och skolledning.

Vi har tack vare de systematiska processerna som examensprognos och EWS
kunnat följa både individer och grupper och kunnat sätta in stöd. Kurator,
specialpedagog, biträdande rektor och mentor har gjort en förstudie av EWS som
sedan diskuterats i arbetslagen. På det sättet har svårigheter och
måendeproblematik kunnat uppmärksammats och åtgärder sättas in.

Det som framgår av utvärderingarna är dock att det behövs ett ännu närmare
samarbete och att det önskas mer tid för att samverka inför hösten. Bland vissa i
skolan lever det kvar en föreställning om att elever som inte riktigt klarar vanlig
undervisning ska lyftas ut ur gruppen och tas över av elevhälsan när det i själva
verket är i klassrummet som pedagogen behöver möta eleven behov genom
anpassningar och helst anpassningar för hela gruppen redan från början. Det
krävs både fortbildning, förtydligande och ett nära samarbete där det är
samverkan mellan och diskussioner där man tillsammans kommer fram till
åtgärder som kan testas och sedan utvärderas.

Rutinen med eht-anmälan av elever har varit en administrativ börda och fått
många att avvakta med kontakt och anmälan. Detta behöver tas bort och istället
ska arbetslag och elevhälsa tillsammans på sittande möte kunna upprätta ett
ärende kring en elev.

Resiliens är något elevhälsan är positiv till. Det är dock en process som vi bara
testat under året men kommer att satsa på inför kommande läsår. D

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Elevhälsan ska bli mer synlig, samverka mer med arbetslagen och lägga mer tid
på att tillsammans med pedagoger och mentor arbeta med lösningar av



pedagogiska utmaningar i dialog. De anpassningar och insatser som behövs tas
fram gemensamt, genomförs och utvärderas i samverkansforum som kommer att
vara 90 minuter varje vecka.

Elevhälsan behöver också vara synligare och lägga mer tid ute i klassrummen och
grupperna för att kunna inhämta information och stödja både lärare och elever.
Relationer och att vara en extra trygg vuxen i klassrummet eller ute i allmänna
utrymmen är en viktig del för att skapa förutsättningar för lärande.

Mentorskapet behöver mer fokus och elevhälsa och skolledning behöver följa upp
implementeringen av mentorshjulet under året. Stort fokus behöver också läggas
på att utbilda personalen i resiliens och att att använda det ute i klasserna.

Trygghetsgruppen behöver fortsätta sitt arbete och även utveckla delen med
elevdeltagande i den främjande och förbyggande delen.



ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE,
INTERNATIONALISERING OCH SAMVERKAN MED
OMVÄRLDEN

Här beskrivs hur skolan organiserat och lett APL-arbetet och internationell APL på
skolan och på vilket sätt samverkan med handledare, skolans lärare och övrig
personal sker. Beskriv på vilket sätt rektor säkerställt fungerande rutiner,
trepartssamtal, förläggning av kurser/delar av kurser och bedömning samt
eventuella anpassningar eller stöd på APL-platsen. Därtill hur skolan organiserat
studie- och yrkesvägledningen.

ORGANISERING (STRUKTURKVALITET)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är obligatoriskt för yrkesprogrammen. Eleverna
ska vara ute 15 veckor totalt på tre år. Eleverna är ute i APL kortare period i årskurs
1 och längre i årskurs 2 och 3. På el- och energiprogrammet är det APL i åk 2 och
framför allt åk 3. Eleverna får  längre praktikperioder mot slutet av utbildningen
och ha möjlighet att bli anställda. Eleverna är oftast ute en eller två bestämda
dagar i veckan.

Ansvarig lärare säkerställer att det är en lämplig APL-plats utifrån checklista där
bland annat arbetsmiljö och handledaren kompetens ingår samt rutiner och mål
från kurserna som ska genomföras ute på ett APL-plats. Handledaren ska gå
skolverkets handledarutbildning digitalt. Lärarna genomför besök och
trepartssamtal ute på APL-platsen med elev och handledare.

En utvecklingsgrupp har arbetat med utveckling av APL. Ledning och yrkeslärare
ingår i APL-gruppen, vars syfte är att försöka  etablera  bättre kontakt med
företagen. Skolan har bjjudit in företagen till skolan, men många har tyvärr  haft
förhinder att delta. Hantverksprogrammet har deltagit i ett regionalt programråd,
länsyrkesråd för frisörer, där olika frågor diskuteras med olika aktörer som
medverkar. Det centrala syftet är yrkesutbildningens utveckling som även ska
gynna samarbetet med arbetslivet. Information och förändringar inom yrkes-
miljö och utbildningsfrågor diskuteras samt studier och resultat diskuteras och
analyseras.Representanter från olika branscher och organisationer brukar
medverka; yrkeslärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare, elever, APL-
handledare och representanter från Skolverket, från Handelsanställdas förbund
och från Svenska frisörföretagarna.

Frågor som diskuterats sista åren har framförallt haft att göra med de nya
förändringar för hantverksprogrammet och dess nya inriktningar som börjar gälla
från detta läsår. Även andra frågor har diskuterats, som exempelvis hantering av
farligt avfall, dokument och annan viktig information från utbildningsrådet i



samband med eftergymnasial traineeutbildning och inte minst frågor som har
rört pandemin. Olika stöd för skolor från bland annat Skolverket; om APL, regler
och ansvar men även rapporter på undersökningar som är genomförda hos
huvudmän kring utbildningstid, anpassningar och ändrade lärotider under
pandemin. Tillfälliga anpassningar görs för del- och gesällprovet samt information
om ändring av moment som ingår i Gesällprovet, från och med 1 januari 2022.

El- och energiprogrammet har rekryterat medlemmar till ett nytt lokalt
programråd men har under året endast haft enskilda möten med deltagarna. Det
har dock tillkommit flera spännande företag som stöttar skolan med APL och
annat kunnande samt genom att skänka material.

El- och energiprogrammet har  varit Skolverkets referensskola för programmet
och fått möjlighet att påverka och lära sig mer.

Skolan har en lokal utvecklingsgrupp för APL där båda programmen ingår.
Gruppen har arbetat med att anpassa huvudmannens dokument till skolan lokalt
och säkerställa att det finns de dokument som krävs för APL. De ser också över
rutiner kring APL generellt.

Skolan har också fått beviljat via huvudmannen att skicka en grupp med elever
från hantverksprogrammet utomlands till Spanien för APL. Planering pågår för
detta som kommer att äga rum under höstterminen. Detta är en pilot för skolan
som inte tidigare haft APL utomlands. Planen är att studie- och yrkesvägledare
ska följa med elever och lärare till Spanien för att knyta vidare kontakter.

Skolan arbetar också med andra utbyten som Nordplus, Erasmus och Atlas. Under
året har det pågått ett utbyte inom ramen för Nordplus mellan Estland, Lettland,
Litauen och skolan. Elever och lärare har varit på skolbesök och vi har även tagit
emot besök från skolorna i Baltikum.

Studie- och yrkesvägledningen på skolan arbetar sedan länge efter en
trestegsplan. Det handlar om Val och väljande, Vart är vi på väg samt Vägar vidare.
Syv är också ute och informerar i klasserna, ordnar arbetsmarknadsdagar,
SACO-mässan och har enskild handledning.

UTVÄRDERING (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

APL har fungerat bra. Det som är utmaningen varje år är att hitta APL-platser och
se över organisationen kring detta. Överlag är det lättare på
hantverksprogrammet som har mer tydliga yrkesutgångar och arbetsmoment
kopplade till sig jämfört med el- och energiprogrammet som har nätverkstekniker
som yrkesutgång. Företagen har olika belastning och ibland ändras
organisationen så att man måste knyta om kontakterna igen. Skolan har dock fler



riktigt bra APL-platser inom bland annat 5G. Rutinerna och samverkan behöver
fortsätta och prio behöver läggas på att få till fungerande programråd på lokal
nivå.

Syv-arbetet har varit bra och uppskattat. Det är viktigt att personalen
lärare/mentorer deltar i både besök på mentorstider och vid studiebesök i eller
utanför skolan.  Genom deltagande skapas förståelse för vägledning och
motivation kopplat till skolarbete. Det är inte bara syv utan samtlig personal som
behöver förstå både studieplaner och vägar vidare efter gymnasiet. Att se mål
framåt är viktigt för att eleverna ska vilja och känna sig motiverade.

SLUTSATSER (STRUKTUR- OCH PROCESSKVALITET)

Utvecklingsgruppen för APL behöver fortsätta sitt arbete och lägga fokus både på
rutiner och lokalt programråd. En fortsatt satsning på APL utomlands kan öka
motivation och attraktivitet för programmen.

Projekt som Nordplus, Erasmus och Atlas stärker skolan och gör att elever får
uppleva lärande på ett annat sätt, vilket är viktigt för att vara redo för omvärlden.
Internationaliseringprojekten kommer att fortsätta med stöd av huvudmannen.

Studie- och yrkesvägledningen ska fortsätta med att utbilda elever och involvera
och fortbilda personal samt ta in ett internationellt perspektiv på skola och
yrkesliv genom till exempel APL utomlands.



SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Här sammanfattas de viktigaste slutsatserna från utvärderingen av verksamheten
samt de utvecklingsområden man identifierat (förbättringar av de centrala
processerna) i syfte att öka måluppfyllelsen (resultaten).

Den detaljerade planen för hur man systematiskt avser att arbeta med att
utveckla verksamheten dokumenteras i Arbetsplanen för kommande läsår.

Sammanfattning av skolans områden och utvecklingsarbete framåt.

Skolan har i år fokuserat på:

● Måluppfyllnad

Detta mål har vi inte nått i den utsträckning vi önskat även om vi överträffat de
ganska dystra prognoser vi haft.

● Utveckla undervisningen

Vi har börjat processen genom formerandet av en pedagogisk utvecklingsgrupp
med våra förstelärare som tagit fram en lektionsdesign, mall för terminsplanering
och genomfört studiecirklar och föreläsningar kopplade till språkutvecklande
arbetssätt, klassrumsledarskap med studiero.

● Elevhälsans kommunikation och samordning

Elevhälsan har kommit närmare arbetslagen genom att samordningen blivit
bätte, men det behövs mer tid för samverkan och utbyte av information.  Det
finns fortfarande luckor i förståelsen för anpassningar och elevhälsans arbete som
behöver ses över så att förväntningarna stämmer med givna uppdrag.

● Implementering av kvalitetsprocesserna

Har fungerat bra och över förväntan, men det är att systematiskt fortsätta att
använda dessa som kommer att ge resultat. Vi har nu ingångsvärden att utgå från
för vår egen verksamhet och möjlighet att justera pågående arbete.

- Undervisning och lärande
- Demokratiuppdraget
- Elevhälsoarbete
- APL, Internationalisering och samverkan med omvärlden


