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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/2021 

Framtidsgymnasiet Kristianstad är en skola som har goda förutsättningar att ge elever en bra utbildning inom 
bygg- och anläggning och inom fordons- och transportbranschen. Framtidsgymnasiet Kristianstad kännetecknas 
av goda relationer mellan personal och elever. Alla elever är allas ansvar är en anda som genomsyrar skolan. 
Kombinationen av andan, lärarnas drivkraft och den välutvecklade elevhälsan är förutsättningar som stödjer 
eleverna i utvecklingen till ansvarstagande unga vuxna med konkurrenskraftiga kunskaper som gör eleverna 
anställningsbara från dag ett.  

Läsåret 2020/2021 har varit ett väldigt annorlunda år. Den rådande Covid-19 pandemin har medfört att en stor 
del av undervisningstiden har varit förlagd via fjärrundervisning. Även om skolans lärare under föregående år 
började bekanta sig med den digitala undervisningsformen som detta innebar är det i mångt och mycket 
fortfarande en relativt outforskad terräng. Under läsåret har Framtidsgymnasiet Kristianstad aktivt arbetat med 
tryggheten med den huvudsakliga anledningen att det under perioden med stor hemundervisning ställdes helt 
andra krav på eleverna. Jag tror att skolans arbete med att främja elevernas trygghet har bidragit till att eleverna 
under läsåret har angett att de nu är mycket mer trygga än vad de varit tidigare.  

Yrkesutbildning är just nu viktigare än någonsin. Branscherna som Framtidsgymnasiet Kristianstad rekryterar till 
har under en längre tid vittnat om personalbrist. Yrkesutbildning i Sverige i är viktig för Sveriges utveckling. Detta 
innebär att skolans roll som utbildare inom yrkesprogrammen är viktigare än någonsin. Under året har vi likt det 
föregående läsåret satsat än mer på vår lärlingsutbildning, vi är övertygade om att lärlingsutbildningen är den 
form på yrkesprogrammen som snabbast leder till arbete. Denna övertygelse styrks av den kartläggning som 
skolverket publicerade om ämnet under året.  

Att Framtidsgymnasiet Kristianstad även i år utvecklar sin lärlingsutbildning beror även på en ytterligare faktor. 
Framtidsgymnasiet Kristianstad kommer att med start i augusti 2021 byta namn till Praktiska Gymnasiet 
Kristianstad och därtill sammanföras med denna skolenhet. I förlängningen innebär denna spännande händelse 
att Framtidsgymnasiet Kristianstad berikas med ytterligare 5 yrkesprogram: Vård- och omsorgsprogrammet, 
Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och 
Naturbruksprogrammet. Utöver detta byggs det i detta nu en helt ny skola som vi under det kommande läsåret 
genomför en skolflytt till. Denna nya lokal kommer att inhysa toppmoderna lokaler till de 7 program som skolan 
kommer att utgöras av.  

Sedan december 2020 har Framtidsgymnasiet Kristianstad och Praktiska Gymnasiet Kristianstad varit 
samlokaliserade inom Framtidsgymnasiet skollokal då den nya skolbyggnaden är belägen på samma plats som 
Praktiska Gymnasiet låg tidigare. Det har varit en utmaning samtidigt som det har funnits styrkor i att inhysa två 
skolor på samma plats. Då jag sedan augusti 2020 även varit rektor för Praktiska Gymnasiet Kristianstad har vi i 
och med samlokaliseringen redan nu arbetet med att sammanföra personalgrupperna och skolkulturerna. Det 
har varit väldigt lärorikt. En fördel med sammanföringen av skolkulturerna har varit att den bärande 
värdegrunden har varit gemensam för de båda skolorna. Detta har självfallet gjort att eleverna på de båda 
skolorna har känt en trygghet i att trots förändringen så är kärnan i verksamheterna desamma.  

Likt föregående läsår gick en stor andel elever ut i arbete efter studenten, detta är något vi är väldigt stolta över. 
Det har varit ansträngande för många av våra elever att under en längre tid deltaga i undervisning via det digitala 
klassrummet, detta kan vi tydligt se i examensandelen som går ned något detta läsår.  
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Jag vill avsluta med att beskriva skolans vision för det kommande läsåret som för med sig stora förändringar: ”Vi 
ska arbeta för att vara det självklara valet för elever som vill studera en yrkesutbildning. Vår ambition är att vara 
Kristianstads bästa yrkesskola. Vår intention är att alla är delaktiga och tillsammans kan bidra, lära av varandra 
och vara stolta över sitt lärande och skolan. Vi har höga förväntningar på våra elever. Vi vill skapa goda relationer 
vid varje möte. Hos oss är elevperspektivet centralt. Vi arbetar aktivt för ett bra klimat och goda relationer. All 
personal utgör en tillgång i skolans främjande och förebyggande värdegrundsarbete med nolltolerans mot 
kränkande behandling och trakasserier”.  
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2. Vårt kvalitetsarbete 

Vår kvalitetsmodell 

Inom Framtidsgymnasiet vilar det systematiska kvalitetsarbetet på vår gemensamma kvalitetsledningsmodell 
och är inriktat mot 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 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 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.  
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Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av 
resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är: 

● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av 
utbildningen 

● 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 april) där eleverna får möjlighet att ge sin bild av hur 
de upplever undervisningen utifrån läroplanen 

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven. Syftet är att skapa 
underlag för 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.  

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. 

 

Lokal utvecklingsorganisation 

På enhetsnivå genomförs kontinuerliga uppföljningar av elevernas resultat och olika processer som 
tillsammans bidrar till verksamhetens kvalitet. Exempel på sådana processer är arbetet för ökad närvaro, 
undervisning, elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete samt det arbetsplatsförlagda lärandet 
(APL). Fyra gånger om året genomför rektor och personal analysseminarier där arbetet med att utveckla 
verksamheten analyseras och bildar underlag till beslut om hur arbetet ska fortskrida. Eleverna görs delaktiga i 
arbetet genom att de flera gånger om året får besvara olika enkäter om hur de ser på verksamheten. 
Resultaten av enkäterna diskuteras sedan av mentorerna/i elevråd och klassråd.    
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3. Resultatredovisning (resultatkvalitet) 
 Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i 
läroplanen och varje programs examensmål. 

Kunskaper 

Avgångselever  

 

Andelen elever med examen minskade något läsåret 2020/2021, från 87% läsåret 2019/2020 till 81% läsåret 
2020/2021. Det finns en tydlig skillnad mellan examensandelen för de båda programmen. 75% av eleverna på 
Bygg- och anläggningsprogrammet nådde examen medan 83% av eleverna på Fordons- och 
transportprogrammet gjorde det. Resultatet i andelen examen för flickor respektive pojkar landade på 83% 
respektive 80%. Ett jämt resultat tyder på en likvärdig bedömning.  

 

Genomsnittlig betygspoäng 
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Samtidigt som examensandelen går ned något så sjunker även den genomsnittliga betygspoängen (GBP) och vi 
ligger fortfarande under rikssnitt. På totalen så ser vi en minskning från 11,9 till 11,6 jämfört med i fjol. GBP på 
BA landade lå 20/21 på 11,3 jämfört med 11,6 lå 19/20 och på FT ser vi också en liten sänkning – från 12,0 till 
11,7. Ser vi till den genomsnittliga betygspoängen för pojkar och flickor så ligger flickorna högre. 12,1 jämfört 
med pojkarna som landar på 11,5. Det är en bra bit från rikssnittet.  

 

Det finns ett antal förklaringar till varför examensandelen sänkts något under läsåret. En stor andel av 
avgångseleverna har uppnått nationell behörighet sent och därmed inte haft tid till att läsa in en fullständig 
examen. En stor andel av eleverna har dessutom haft utmaningar i engelskan. Fjärr- och distansundervisningen 
underlättade inte heller resultatet.  

8,3% av avgångseleverna uppnådde en grundläggande behörighet till högre studier. Detta är en marginell ökning 
i jämförelse med föregående läsår.  

Likt föregående läsår gick en stor andel av eleverna ut i arbete. 

 

Samtliga elever  

 

 

Betygsfördelningen under läsåret hade en liknande karaktär som föregående läsår, några skillnader har dock 
uppmärksammats. Andel F har minskat något, från 20% läsåret 2019/2020 till 17% läsåret 2020/2021. I andelen 
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E har ingen nämnvärd förändring skett men samtidigt har det skett en rörelse i de övriga betygsstegen. Andelen 
D gick ned från 15% läsåret 2019/2020 till 14% 2020/2021. Andelen C gick upp från 9% läsåret 2019/2020 till 
10% 2020/2021. B gick upp från 2% 2019/2020 till 3% 2020/2021. Slutligen ökade även andelen A från 0% läsåret 
2019/2020 till 1% 2020/2021.  

Det är fortfarande en stor överrepresentation av betyget E. Samtidigt är upplevelsen att betygsättningen är säker 
och korrekt.  

Inga nationella prov genomfördes efter beslut fattat av Skolverket.  

 

Elever på introduktionsprogram 

Under läsåret studerade elever på introduktionsprogram mot skolans inriktningar. Eleverna som läste på dessa 
introduktionsprogram räknades inte med i statistiken kring examensandel. 81 elever av 120 elever läste i 
årskurs 3 på ett introduktionsprogram.  

Ser vi till betygsfördelningen har resultatet förbättrats i jämförelse med föregående läsår, exempelvis 
betygsattes 19% med F (22% föregående läsår), 61% betygsattes (57% föregående läsår).  Resultatet är en klar 
förbättring och ett led i skolans arbete med betyg och bedömning.  

 

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen 
under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas därefter i en separat 
bilaga. 

 

Normer och värden 

Varje år genomför Framtidsgymnasiet Kristianstad ett antal undersökningar tillsammans med eleverna kring 
trygghet, likabehandling och studiero. Den i särklass viktigaste av dessa undersökningar är likabehandlings- och 
värdegrundskartläggningen som genomförs under höstterminen varje läsår.   
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En stor andel av eleverna anger att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt. 89% anger att de inte blivit illa 
behandlade under läsåret, motsvarande resultat för läsåret 2019/2020 var 84%. Vi ser positivt på 
förbättringen.  

92% av eleverna angav att de upplever sig trygga i skolan. Detta är en klar förbättring i jämförelse med 
föregående läsår där motsvarande resultat var 76%.  

Även i elevenkäten ökade resultatet betydligt. I denna enkät graderade eleverna sin upplevda trygghet på en 
skala från 1-10 där 1 motsvarade svaret mycket otrygg och 10 mycket trygg. 75% angav att de upplever sig vara 
mycket trygga, 16% relativt trygga och 8% otrygga. Föregående läsår var resultatet på samma undersökning 
67% mycket trygga, 21% relativt trygga och 13% otrygga.  

4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

Rektor är direkt delaktig i organiseringen av undervisningen. Det är rektor som beslutar om tjänsteplaneringen 
och därefter arbetar med schemaläggningen tillsammans med en schemaläggare. Schemaläggningen utgår alltid 
från tjänsteplaneringen. 850 poäng utgör en heltidstjänst. Undervisningstiden fördelas baserat på de kurser som 
bestämts i tjänsteplaneringen. Tidigare har det varit 800 poäng som utgjort en heltidstjänst men sedan 
heltidsmentor infördes som tjänst och ersatte lärarnas mentorskap har tid frigjorts för lärarnas huvuduppdrag – 
undervisning.  

Den garanterade undervisningstiden har likt tidigare år säkerställts. Undervisningstiden är central för elever som 
har svårt att nå målen men också för de elever som vill nå längre i sin utveckling. Den garanterade 
undervisningstiden har följts upp under samverkansmöten, en mötesform där elevers utmaningar och behov 
diskuteras. Under föregående läsår har även trender analyserats och kurser utifrån dessa trender förlängts i sin 
undervisningstid, detta gäller i synnerhet de gymnasiegemensamma kurserna.  

Under läsårets gång har rektor kontinuerligt genomfört auskulteringar och spontana lektionsbesök. Skolans 
rektor har även deltagit i en intern granskning. Varje år iscensätts en intern granskning för att upptäcka och 
åtgärda brister i verksamheten.  

Skolans rektor följer elevernas utveckling genom samverkansmötet som rektorn även leder. Under 
elevhälsomötet följs eleverna av elevhälsan och rektor på grupp- och individnivå där mötet har ett tydligt fokus 
på elevernas måluppfyllelse. Under läsåret har det även genomförts klasskonferenser under vilka alla elevers 
måluppfyllelse uppmärksammades.  

Rektor har under läsåret regelbundet analyserat, tillsammans med ledningsgruppen, verksamhetens 
utvecklingsbehov och vidtagit nödvändiga förbättringsåtgärder och inplanerat lämplig kompetensutveckling för 
pedagogisk personal. Rektorn har även under läsårets gång aktivt arbetat för att styra skolans organisation så 
att verksamhetens resurser används på ett sätt som svarar mot elevernas behov, så att alla elever ges 
förutsättningar för att nå målen för utbildningen och för att får en likvärdig, stimulerande undervisning av god 
kvalitet.   
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Samverkan mellan skolans lärare har genomförts genom till exempel att ämneslärare har varit placerade i 
arbetsrum tillsammans och de planerade även tillsammans under läsåret. Samverkan för ökad måluppfyllelse 
har framförallt skett under samverkansmötet som rektor tillsammans med lämplig pedagogisk personal lett. 
Under samverkansmötet har elevers måluppfyllelse varit det centrala, diskussionerna genomfördes med ett 
grupp- och individfokus.  

Läsåret 19/20 genomfördes ett utvecklingsarbete inom betyg och bedömning. Syftet var då att kvalitetssäkra 
bedömning och betygsättning och samtidigt öka likvärdigheten. Det var förstelärarna som ledde detta arbete. 
Även detta år har det varit ett stort fokus på betyg och bedömning. Den övergripande målsättningen har varit 
att skapa en gemensam arena för arbetsprocesser kring planering- och undervisningsstruktur. Förstelärare har 
stöttat pedagogisk personal genom bedömnings- och betygssamtal i syfte att öka andelen elever med examen, 
öka meritvärdet och genomströmningen från IMY till IMV och vidare mot de nationella programmen.  

Förstelärarna har bedrivit kollegialt arbete under läsåret. Ett av förbättringsområdena som förstelärarna lett har 
varit en fortbildningssatsning kring språkutvecklande arbetssätt. Det språkutvecklande arbetssättet har varit ett 
metodbaserat arbetsområde som har varit en vidareutveckling från föregående läsårs utvecklingsarbete kring 
Lesson Study. Lärarna fick fortbildning i ett antal moduler som sedan applicerades i klassrummen, både fysiskt 
och digitalt.  

Arbetet med språkutvecklande arbetssätt bygger i allmänhet på en grundläggande idé om att undervisningens 
karaktär har betydelse och syftar till att höja kvalitéten på denna genom att utveckla och bredda pedagogers 
undervisnings- och planeringskompetens.  

En stor utmaning under läsåret har varit, likt vårterminen föregående läsår, organiseringen av 
fjärrundervisningen som fortgick hela läsåret på grund av den rådande pandemin. Det var dock märkbart att 
vårterminen läsåret 2019/2020 till stor del präglades av fjärrundervisning då lärarna var mer bevandrade i de 
digitala verktygen detta läsår.  

Utvärdering av undervisningen  

I utvärderingen av årets undervisning finns det flera undersökningsresultat och indikatorer som analyseras. De 
resultat och indikatorer som finns till hands är följande:  

● Examensandel 
● Genomsnittliga betygspoäng  
● Betygsfördelning 
● Undervisningsutvärdering  
● Elevernas upplevda trygghet och studiero  
● Hur väl elevernas behov av ledning och stimulans bemöts 

Examensandelen blev läsåret 2020/2021 81%. Föregående läsår var examensandelen 87%. En minskning i de 
genomsnittliga betygspoängen har identifierats. På totalen sänks GBP från 11.9 till 11.6 jämfört med i fjol. Ser vi 
till rikssnittet som 2020 låg på 14.4 så är det inte ett tillfredsställande resultat. Det finns ett antal förklaringar till 
varför examensandelen sänkts något. Flera elever blev nationella elever sitt sista skolår eller mot slutet av 
vårterminen. Detta resulterade i att de inte hann med att slutföra sina gymnasiegemensamma kurser som de 
läst på grundskolenivå. Engelskan har varit den kurs som flest nationella elever inte lyckats med. Många elever 
har tidigare inte läst engelska på grundskolenivå och under sin gymnasietid har de spenderat flera år med att 
först läsa upp denna innan de påbörjat engelska 5. Vidare gynnades flera elever inte av fjärrundervisningen, trots 
insatser har flera elever haft svårt att ta till sig den digitala undervisningsformen.  
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Betygsfördelningen under läsåret hade en liknande karaktär som föregående läsår, några skillnader har dock 
uppmärksammats. Andel F har minskat något, från 20% 2019/2020 till 17% 2020/2021. Det har skett en liten 
rörelse i samtliga betygssteg. Andelen E gick från 53% läsåret 2019/2020 till 55% 2020/2021. Andelen D gick ned 
från 15% läsåret 2019/2020 till 14% 2020/2021. Andelen C gick upp från 9% läsåret 2019/2020 till 10% 
2020/2021. B gick upp från 2% 2019/2020 till 3% 2020/2021. Slutligen ökade även andelen A från 0% läsåret 
2019/2020 till 1% 2020/2021. Under läsåret hade vi flertalet streck. Anledningen till detta har varit att flera 
elever blev frihetsberövade under läsåret. Kontakten med anstalterna var bristfällig. Där kontakterna var 
frekventa fokuserade eleverna på särskilda kurser. Det är positivt att den lilla förändring som sker har lett till 
något förbättrade resultat. Under det kommande läsåret kommer skolans samverkansmöten sträva efter att 
tidigt upptäcka de elever som önskar förbättra sina skolresultat samt motivera de elever som inte har för avsikt 
att göra det.  

Elevhälsan har arbetat väldigt nära lärarna under läsåret och med den nu etablerade arbetsmetoden 
elevhälsomodellen har samverkansmötet vävts samman med elevhälsomötet. En av förstelärarna arbetade även 
som specialpedagog och deltog i egenskap av detta i elevhälsans arbete. Detta var en naturlig länk mellan 
pedagogerna och elevhälsans kompetenser. Denne förstelärares uppdrag kretsade kring extra anpassningar 
inom ramen för undervisningen, ett arbete som bidrog till att främja goda resultat. Detta försteläraruppdrag 
kommer beröras mer i avsnittet elevhälsoarbete.  

Undervisningsutvärderingar genomfördes under både höst- och vårtermin. Efter den första undersökningen 
stipulerade pedagogerna utvecklingsområden för att förbättra sina resultat. Glädjande såg vi en höjning på 
samtliga poster i undersökningen.  

 

Även den generella nöjdheten med undervisningen är överlag tillfredsställande även om det finns mycket arbete 
kvar med att öka elevernas nöjdhet. 

Under läsåret har vi kunnat se en uppgång i elevernas arbetsro under lektionerna. I kurserna inom Fordon- och 
transportprogrammet har ett tvålärarsystem funnits då undersökningar från läsåret 2019/2020 visade ett behov 
på högre lärartäthet. Detta bedöms vara en bidragande faktor till varför arbetsron ökat. Elevhälsan har även 
arbetat intensivt med likabehandling och nätetikett både under fysiska och digitala lektioner. Ytterligare 
anledningar till en ökad upplevelse av trygghet kan vara en högre rörelse i korridorerna av personalen och 
särskilda insatser på gruppnivå som planerats efter behov uppkomna under skolans samverkansmöte och 
elevhälsomöte.  
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Vi vill särskilt lyfta elevernas upplevelse av lärarnas stöd i arbetet. 87% angav under höstterminens 
undervisningsundersökning att lärarna gav bra hjälp i arbetet när de behövde det. Vi är även stolta över att 
eleverna upplever att lärarna varierar sin undervisning och att lärarna är tydliga i sina förklaringar (83%, 82%).  

Det huvudsakliga utvecklingsområdet under läsåret 2020/2021 har varit inom ramen för undervisning och 
lärande. Efter analyser kring föregående läsår (2019/2020) konstaterades det att det behövdes riktas särskilda 
insatser mot flerspråkiga elevers måluppfyllelse. Varje ämnesområde har ett ämnesspecifikt språk och det är 
vanligt att elever har kommit olika långt i sin utveckling av sina ämnesspecifika begreppsapparater. Lägg därtill 
att ett stort antal elever på skolan är flerspråkiga där modersmålet oftast är ett annat än svenska. Med anledning 
av denna bakgrund bestämdes det att en förstelärare skulle leda arbetet med språkutvecklande arbetssätt. 
Samtliga pedagoger involverades. Försteläraren valde i samråd med ledningen ut ett antal metoder som skulle 
appliceras. Arbetet delades in i tre moment. Först och främst inleddes arbetet med fortbildning kring 
språkutvecklande arbetssätt. Därefter presenterade och modellerade försteläraren olika metoder för att arbeta 
språkutvecklande i olika sammanhang. Slutligen genomfördes en lesson study med språkutvecklande arbetssätt 
som inriktning. Vid uppdragets slut hade pedagogerna tillsammans med försteläraren arbetat med sammanlagt 
6 olika moduler inom området som samtliga gav pedagogerna en större arsenal med verktyg för att främja 
elevernas lärande.  

Ansvarig förstelärare har även kontinuerligt träffat den pedagogiska personalen individuellt eller i mindre 
grupper för att motivera till och stärka det kollegiala arbetet med modulerna. Ett kvalitetsarbete som ämnar 
påverka (utveckla) planering och genomförande av undervisning (oavsett utsträckning) samt etablera nya –
eller förstärka befintliga– goda metodiska vanor behöver fortlöpa under en period längre än ett läsår. Det är 
då som resultaten av arbetet kommer att bli mer uppenbara.  Det är en styrka i att kunna jämföra resultaten 
av höst- och vårterminens undervisningsundersökningar. Som skola ser vi en uppgång i resultat inom de fyra 
punkter som lyftes som relevanta kvalitetsmått i arbetsplanen: Tydlighet (läraren förklarar på ett sätt så att jag 
förstår hur…), lärarstöd (läraren ger mig bra hjälp i arbetet… och läraren varierar undervisningen…) samt 
lusten att lära (läraren uppmuntrar mig och gör så att jag vill lära mig mer). Även elevernas generella nöjdhet 
av undervisningen visar en ökning.  

 

 

 

 

 

Inför varje terminsstart arbetar pedagogerna med stöd av förstelärare och skolledning med sina planeringar 
för kommande kurser. Det säkerställs alltid så att undervisningen planeras utifrån programmens examensmål. 
För att dessutom bibehålla ett fokus kring en god värdegrund vävs likabehandlingsplanen in i planeringarna. 
Under läsåret har det uppmärksammats ett behov kring att arbeta med specifika värdegrundsfrågor, i 
synnerhet sexualitet. Detta berörs mer i avsnittet elevhälsoarbetet.   

 

Slutsatser 
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Det är viktigt att vara uthållig i förbättringsarbeten, de behöver pågå under en längre period för att säkerställa 
en statistisk förändring. Vi har under läsåret sett positiva effekter av arbetet med det språkutvecklande 
arbetssättet. Detta kommer att fortgå under det kommande läsåret inom ramen för ett utvecklingsarbete kring 
tillgänglig lärmiljö.  

Ser vi till betygsättningen behöver vi arbeta för att sträva mot att minska överrepresentationen av betygen F 
och E. Ett led i detta kommer att vara dels fortbildning för personalen och dels skapandet av strukturer för att 
samverka kring bedömningen. 

En återgång till fysiska lektioner ser vi fram emot. Vi har under ett antal år intensivt arbetat med att främja 
närvaron. Eleverna har inte svarat lika väl på fjärrundervisningen.  

Vidare behöver det läggas tid på att utveckla de extra anpassningarna inom ramen för ordinarie undervisning.  

Fjärrundervisningen var krävande och det krävdes en stor kraftsamling för att säkerställa att eleverna fick en god 
undervisningskvalitet. Resultaten från undersökningarna visar att eleverna generellt var nöjda. Det har under 
denna långa period med fjärrundervisning identifierats flera tydliga styrkor med den digitala formen av 
undervisning. För en majoritet av eleverna var det tydligt att fjärrundervisningen inte gynnade deras lärande. 
Det uppmärksammades dock av i synnerhet elevhälsan att elever med frekvent frånvaro närvarade i större 
utsträckning under fjärrundervisningen. Detta är något vi kommer att utforska vidare det kommande läsåret. 
Pedagogerna har blivit duktiga på att arrangera digitala rum som stimulerar eleverna även när de inte befinner 
sig i klassrummen. De digitala rummen kan fungera som en ingångsport för långtidsfrånvarande elever in i det 
fysiska klassrummet. Att som elev med frekvent frånvaro förväntas deltaga i alla undervisning är inte realistiskt. 
Med den digitala plattformen kan rimliga krav ställas på eleverna och de kan successivt träna upp sin skolvana. 
Vidare kring fjärrundervisningen såg vi att det fanns en större samsyn bland pedagogerna kring planering och 
även genomförande av lektionerna, man arbetade på ett mer snarlikt vis. Detta gjorde också att samverkan och 
planering skedde spontant i högre grad än tidigare. Något som ur detta kommer att testas under det kommande 
läsåret är att förlägga samverkansmötet uppdelat på samtliga skoldagar, varje morgon. Inte endast 
måluppfyllelsen på grupp- och individnivå kommer att beröras här utan även planering och strategier i 
klassrummet.  

 

Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

Framtidsgymnasiet Kristianstad erbjuder samtliga introduktionsprogram. Skolans personal har lång erfarenhet 
med att arbeta med introduktionselever. Större delen av eleverna som läser ett introduktionsprogram läser IMY 
(yrkesintroduktion) eller IMV (programinriktat val).   

Syftet med programinriktat val är att eleverna ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program 
och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. Eleven som läser programinriktat val läser 
de grundskoleämnen som hon eller han saknar betyg i, och som eleven behöver för att kunna antas till det 
nationella programmet tillsammans med alla andra elever som går introduktionsprogram. Eleven läser kurser i 
gymnasiegemensamma ämnen och kurser i karaktärsämnen som ingår i det nationella program som utbildningen 
är inriktad mot samt genomför i förekommande fall arbetsplatsförlagt lärande. De grundskoleämnen som behövs 
för att kunna antas till ett nationellt program schemaläggs och organiseras på ett sådant sätt att eleven snarast 
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når behörighet till det nationella program som utbildningen inriktats mot.  

Utbildningen är inriktad mot Fordons- och transportprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet. 

Eleven läser alla gymnasiekurser i karaktärsämnen tillsammans med elever som går motsvarande nationellt 
program. Det innebär också att eleven har arbetsplatsförlagt lärande under samma perioder som dessa elever.  

När eleven har nått behörighet till ett nationellt program bestäms, i samband med att den individuella 
studieplanen revideras, hur den vidare undervisningen för eleven ska organiseras. Det ska ske utifrån elevens 
förutsättningar. I början av utbildningen har eleven ett utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare. Då 
fastställs elevens individuella studieplan. Den omfattar bland annat elevens mål med sin utbildning. Vid 
uppföljande utvecklingssamtal rum revideras elevens studieplan efter behov.  

Om eleven inte har uppnått utbildningens mål att bli godkänd i de grundskoleämnen som behövs för att kunna 
antas till ett nationellt program som anges ovan, genomförs ett uppföljande samtal med eleven och dennes 
vårdnadshavare om möjliga orsaker. Samtalet syftar till att komma fram till om eleven ska föreslås söka till annat 
introduktionsprogram eller vara kvar på samma program. Om eleven ska vara kvar på samma program görs en 
ny individuell studieplan, där det framgår när eleven förväntas bli godkänd i de grundskoleämnen som saknas.   

Syftet med yrkesintroduktion (IMY) är att eleverna ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att 
etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.   

Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett 
yrkesprogram. Den står dock inte öppen för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion (IMS). Om 
huvudmannen för utbildningen anser att det finns synnerliga skäl, får dock ungdomar som uppfyller 
behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion.   

Utbildningen innehåller sådana grundskoleämnen som eleven saknar för behörighet till nationellt yrkesprogram.  
Vidare kan utbildningen innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen för yrkesprogram och hela eller 
delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller annan 
yrkesinriktad utbildning. Utbildningen ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Inom 
yrkesintroduktion är det möjligt att bedriva yrkesinriktad utbildning på ett flexibelt sätt för att möta elevernas 
behov och önskemål samt även möta det behov av utbildningar med olika längd som finns lokalt på 
arbetsmarknaden.  

Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen. Grundat på 
elevens inriktning och mål med sin utbildning bestäms därefter hur utbildningen ska läggas upp.  

Utbildningen kan utformas för en grupp av elever och därmed sökbar. Den grundläggande strukturen är 
ämnesstudier i karaktärsämnen med inriktning mot; Fordons- och transportprogrammet och Bygg- och 
anläggningsprogrammet. Elever som läser yrkesintroduktion bildar en egen klass. Vissa kurser i karaktärsämnen  

kan läsas tillsammans med elever som går det nationella programmet Fordons- och transportprogrammet och 
Bygg- och anläggningsprogrammet.  
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Utbildningen kan också utformas för varje enskild elev. Den grundläggande strukturen är då studier i 
karaktärsämnen utifrån vad som anges i elevens individuella studieplan. I dessa ämnesstudier kan eleven läsa 
enskilt eller tillsammans med elever på ett nationellt program.  

I början av utbildningen har eleven ett utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare. Då fastställs elevens 
individuella studieplan. Den omfattar bland annat elevens mål med sin utbildning. Vid uppföljande 
utvecklingssamtal rum revideras elevens studieplan efter behov.  

Det är viktigt på Framtidsgymnasiet Kristianstad att inte särskilja de nationella eleverna och eleverna som läser 
ett introduktionsprogram för mycket. Eleverna går tillsammans i samma klasser även om de i 
gymnasiegemensamma kurserna delar på sig, det vill säga de som läser engelska 5 går till en lärare och de som 
läser engelska grund går till en annan.   

Under skolans samverkansmöten diskuteras alla elever på skolan fritt, det finns inga möten som särskiljer 
introduktionseleverna och de nationella eleverna, detta är viktigt ur ett likvärdighetsperspektiv.   

 

Utvärdering av introduktionsprogram 

Ser vi till betygsfördelningen av de satta betygen i gymnasiekurserna för introduktionsprogrammen så följer de 
en snarlik trend som de satta betygen för de nationella eleverna.  

Andelen betygsatta E är överrepresenterade samtidigt som en stor andel kurser betygsattes med F. Det är 
framförallt de gymnasiegemensamma kurserna som sticker ut, i synnerhet engelska 5. Att många elever 
betygssatts med F i engelska 5 beror på att de blivit klara med engelska på grundskolenivå under årskurs 3 och 
har helt enkelt inte hunnit arbeta klart med kursen. Det måste nämnas att många av introduktionseleverna har 
varit nyanlända med ingen eller begränsad skolbakgrund. Detta har inneburit att de har kämpat med 
progressionen i grundskolekurserna och har därför inte alls blivit klara med dessa eller blivit klara med dem sent 
i årskurs 3 vilket inneburit att de inte nått godkända resultat.   

En styrka under läsåret har varit att eleverna aldrig väntat på att läsa sina gymnasiekurser. När de blivit betygsatta 
i grundskolekursen så har de direkt tagit vid på gymnasiekursen.   

Varje introduktionselev har haft ett individuellt schema och dessutom regelbundna avstämningar kring sin 
studieplan. Många elever som har läst yrkesintroduktion har strävat efter att nå en anställningsbarhet och har 
därför reducerat bort en eller flera kurser för att ha mer utrymme för praktik.   

 

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av huvudmannen 
under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas därefter i en separat 
bilaga. 

 

Slutsatser 

Det måste först och främst nämnas att skolan har mottagit avsevärt färre introduktionselever då kommuner i allt 
större utsträckning själva arrangerar dessa utbildningar för elever boende i sina kommuner. Detta har inneburit 
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och kommer att innebära att det nu finns en tydligare linje mellan de nationella eleverna och 
introduktionseleverna. Det har samtidigt blivit enklare att göra ingrepp i elevernas individuella scheman då det 
nu finns mer personal att tillgå. Samtidigt var introduktionseleverna under läsåret 2020/2021 en klar majoritet 
av elevantalet på skolan. Att en större grupp av eleverna har varit introduktionselever har självklart inneburit 
påfrestningar på organisationen och krävt flexibla lösningar med scheman. I skolans mörkertal kring examen, det 
vill säga den examensandel som skolan har tillsammans med de avgående introduktionseleverna har vi sett en 
uppgång.  

Samtidigt har vi tidigare skrivit om sysselsättningsgraden direkt efter gymnasiet som var väldigt hög. Eleverna 
har rustats för yrkeslivet och blivit anställningsbara, något som också var målet med en stor grupp elevers 
utbildning.   

Under det kommande läsåret kommer skolan behöva arbeta med en språkutvecklande arbetsmodell för att nå 
introduktionseleverna bättre i undervisningen och på det viset lyckas främja en högre måluppfyllelse i inte endast 
grundskoleämnena utan även i elevernas gymnasiekurser.   

 

Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Under läsåret 2020/2021 har det likt tidigare läsår funnits möjlighet till sambedömning. Förstelärarna har vid 
omdöme och betygsättning stöttat lärarna i detta genom workshops. Dessa workshops har haft högt 
deltagarantal och har vid utvärderingar visat sig vara ett uppskattat moment.Dessutom har förstelärarna nära 
stöttat och följt nya lärare. Inga lärare nyanställdes under läsåret 2021/2022 men det var fortfarande ett flertal 
som bedömdes vara i fortsatt behov av stöd då de anställdes föregående läsår och fortfarande var nya inom 
området.   

Läsåret 2019/2020 genomförde all pedagogisk personal en utbildning via Karlstads universitet. Lärdomarna från 
denna utbildning följde med under läsåret 2020/2021. Den förstelärare som ledde pedagogerna i utbildningen 
via Karlstads universitet fortsatte även detta läsår att leda pedagogerna. Utbildningen var utformad som 
moduler där försteläraren efter varje genomgången modul samlade personal för att lyfta frågor som 
framkommit för att ytterligare förtydliga moment kopplade till bedömning och betygssättning. 

Genom försteläraruppdraget som kretsade kring språkutvecklande arbetssätt skapades en ny arena för samtal 
kring betyg och bedömning.  

Kvalitetssäkringen på APL görs via programmet Loop Me. LoopMe är ett digitalt verktyg som förenklar 
kommunikationen mellan lärare, elev och handledare. 

Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Examensandelen läsåret 2021/2022 var 81%. De genomsnittliga betygspoängen landade lå 20/21 på totalt 11.3 
och innebär en sänkning från föregående läsår. Bygg- och anläggningsprogrammet ligger något lägre med 11.3 i 
jämförelse med Fordon- och transportprogrammet som landade på 11.7. Det finns en skillnad mellan pojkarnas 
och flickornas genomsnittliga betygspoäng (pojkarna 11.5 och flickorna 12.1). Genom att lärarna har fått 
möjlighet att utvärdera arbetet med bedömning och betygssättning kan vi se att det har varit uppskattade 
moment som lärarna har sett som värdefull kompetensutveckling och som vi behöver fortsätta med.  
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Eleverna får ta del av resultaten kontinuerligt genom dels muntlig återkoppling från pedagogerna och dels 
genom återkoppling via de digitala plattformarna som skolan använder.  

Vid en skolinspektion påvisades brister i skolbibliotekets tillgänglighet samt bedömning vid prövningstillfällen. 
Vid uppföljningen under höstterminenen 2020 påvisades det att samtliga brister nu var avhjälpta.  

Slutsatser  

Området har inte varit ett fokusområde under läsåret men ser vi till resultaten för examensandelen och de 
genomsnittliga betygspoängen kommer området vara ett centralt utvecklingsområde läsåret 2021/2022. Det 
finns en tydlig överrepresentation i betygen E och F. Detta behöver det kommande läsåret motverkas. En slutsats 
är att ju fler som får kompetensutveckling inom bedömning och betygssättning desto bättre för eleverna. 
Exempelvis har Fordon-och transportprogrammet fler yrkeslärare än vad Bygg-och Anläggningsprogrammet har 
och då finns det fler tillfällen för samsyn mellan lärare kring detta och det är något som vi hoppas ska bidra till 
högre genomsnittligt betygspoäng.  

Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsan bestod under läsåret 2020/2021 av kurator 100%, specialpedagog 100%, skolsköterska 60%, två 
heltidsmentorer på 100 % vardera och ytterligare en kurator (inhyrd konsult) på 20%. Rektor ledde 
elevhälsoarbetet, den inhyrda kuratorn fungerade som konsult och var dessutom mötesledare.   

Elevhälsan träffades i sin helhet varje fredag under fasta mötestider. Mötesformen utgick från 
“Elevhälsomodellen” (EHM). Rektor leder elevhälsomötet och deltar gjorde elevhälsans samtliga funktioner.  
EHM strävar efter en förebyggande arbetsmodell som leder till övergripande förändringar i lärmiljön för att 
identifiera risker för elevens måluppfyllelse samt att skapa en optimal lärmiljö för grupp och individ på skolan.  
Syftet för införandet av EHM på Framtidsgymnasiet Kristianstad har främst varit att synliggöra och föra ut arbetet 
från elevhälsoteamet ut i verksamheten och skapa ett förebyggande och främjande klimat över hela enheten 
istället för ett team som endast arbetar åtgärdande. Sedan läsåret 2019/2020 ingår även heltidsmentorerna i det 
tvärprofessionella teamet, detta för att skapa ett än mer främjande och förebyggande nätverk kring eleverna. 
Teamet har under läsåret varit skolans största arbetsgrupp vilket syftade till att ge större möjlighet att nå ut till 
skolans övriga personal och inte bara stanna vid insatser på sittande möte. De främjande och förebyggandet 
klimatet utifrån EHM-modellen gjorde att vi i ett tidigt skede kunde sätta in extra anpassningar på individ-, men 
även på gruppnivå. Genom en kontinuerlig dialog med övrig pedagogisk personal kunde vi säkerställa att eleverna 
i största möjliga mån får möjlighet till utvecklad måluppfyllelse. 

Utöver elevhälsans möte som utgick från ”elevhälsomodellen” fanns det i direkt anslutning till detta ett så kallat 
”åtgärdande möte” där direkta insatser på individnivå planerades.   

Skolan arbetade dessutom kontinuerligt med rePULSE på förekommen anledning. Det har även funnits 
handledning för personal med det största sociala ansvaret - mentorer och kurator har tillsammans med en extern 
handledare haft handledning utifrån bemötande och motiverande samtalsmetod varje vecka. Detta har förts ut 
i verksamheten genom mentorer, kuratorer och extern kurator genom motiverande samtal i det dagliga arbetet 
men också mer intensiva insatser med samtal varje vecka med elever som är i behov av motivationsstärkande 
insatser.  

Personal ur elevhälsan närvarade även under skolans samverkansmöten. Under samverkan diskuterades elevers 
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utmaningar och behov tillsammans med de undervisande lärarna. Specialpedagogen ledde tillsammans med 
resurspedagogen diskussionerna under samverkansmötena.  

En gång per termin kallades även mentorerna till enskilda möten med elevhälsan där gruppdynamiken i 
mentorsklassen gicks igenom. Under dessa träffar planerades även direkta åtgärder inför arbetet med elever 
som varit långtidsfrånvarande, många av dessa elever fick efter arbetet en större skolnärvaro.  

Efter samverkansträffarna med pedagogerna påbörjades alltid pedagogisk utredning på de elever som lyftes av 
pedagogerna eller mentorerna som uppvisade större utmaningar. Efter den pedagogiska utredningen togs beslut 
av rektor om att upprätta åtgärdsprogram eller inte.  

Inom ramen för elevhälsans arbete har tre utvecklingsuppdrag funnits. Dessa tre var: Motiverande samtal, 
KASAM och arbete med elever med problematisk skolfrånvaro.   

Andra förebyggande eller främjande insatser utgick under läsåret från likabehandlingsplanen. Åtgärderna har 
varit direkt kopplade till skolans systematiska kvalitetsarbete.   

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsoarbetet under läsåret har varit välfungerande och nått flera av de mål som satts upp. I början av läsåret 
planerades utvecklingen av elevhälsans mötesform som tidigare varit väldigt fokuserat på individnivå.  
Mötesformen som bestämdes utgick från elevhälsomodellen (EHM). Vid de tillfällen som samverkan kring ett 
individperspektiv behövdes skedde detta i det dagliga arbetet. Under elevhälsans möte kunde stor samverkande 
kraft läggas på planering och kontinuerlig uppföljning på gruppnivå.  

Elevhälsan har utöver arbetet med likabehandlingsplanen ägnat sig åt tre utvecklingsområden; motiverande 
samtal, KASAM och arbete med elever med problematisk skolfrånvaro.  

Arbetet med motiverande samtal grundade sig i föregående läsårs fortbildningsarbete kring lågaffektivt 
bemötande. De motiverande samtalen är en naturlig fortsättning på arbetet med det lågaffektiva bemötandet.  
Vi såg under tidigare läsår att fortbildningen i lågaffektivt bemötande gav effekt i det åtgärdande arbetet. Arbetet 
med motiverande samtal syftade därav till att vidare förebygga och motivera elever till dels studiero och dels 
ökade kunskapsresultat. En inhyrd kurator var handledare i de motiverande samtalen och deltog gjorde 
heltidsmentorer och kurator. Dessutom förekom handledning av pedagoger på förekommen anledning. De 
motiverande samtalen har förutom handledningstillfällena med personal dessutom haft ett individfokus.  
Personal som tagit del handledning har vecka fått genomföra ett motiverande samtal och presentera detta 
handledningstillfället.   

Det har även under läsåret fortsatt varit stort fokus på rePULSE. rePULSE är en multimodal metod som fokuserar 
på bland annat impulskontroll, sociala färdigheter och känslokontroll. En extern utbildare har genomfört 
sammanlagt 10 rePULSE-kurser. De motiverande samtalen på individnivå har fungerat som ett komplement till 
rePULSE under läsåret. 

Kuratorn har tillsammans med heltidsmentorerna bedrivit projekt inom KASAM. KASAM fungerade som ett 
redskap för att utforska vilka faktorer som påverkade Framtidsgymnasiets elevers upplevelse av begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet i skolan. Som ett led i detta handplockade utvecklingsgruppen olika frågor som 
ställdes till varje elev vid höstterminens samt vårterminens individuella utvecklingssamtal. Svaren på frågorna 
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belyste elevernas tankar kring hur ovan nämnda komponenter kan främjas i skolan. Frågorna exemplifierar 
resurser som kan fungera som stärkande faktorer i skolan för eleverna och är hämtade ur verktyget KASAM-
dialogen, salutogent tänkande för skolan, vilket är en pedagogisk samtalsmetod för salutogena samtal.   

När utvecklingssamtalen var genomförda sammanställdes svaren på frågorna av skolans kurator och 
heltidsmentorer. Tanken var att resultatet skulle presenteras för eleverna för att synliggöra främjande insatser 
som kunde stärka elevernas KASAM men dessvärre kom situationen med fjärr- och distansundervisningen i 
vägen. Skolans ambition med KASAM var att inkludera eleverna i skolans hälsoarbete och grunden till detta val 
av arbetsmetod byggde på skolans strävan att främja elevernas delaktighet och inflytande i skolans promotiva 
arbete. 

Hur skolans framtida hälsoarbete skulle utformas skulle baseras på de svar och diskussioner som framkommit 
under mentorstider under vårterminen. På grund av situationen som uppstod med fjärr- och 
distansundervisningen blev uppslutningen inte tillfredsställande.   

Det sista utvecklingsarbetet som elevhälsan drev var arbetet med elever med problematisk frånvaro, det vill säga 
elever som under en lägre tid varit mycket frånvarande eller systematiskt frånvarande från specifika dagar eller 
kurser.   

Ett resultat från elevhälsans utvecklingsarbete kan spåras i närvarostatistiken. Den generella närvaron slutade 
på 73% trots fjärr- och distansundervisning. Under fjärr- och distansundervisningen sjönk närvaron betydligt.  
Arbetet med motiverande samtal, KASAM och arbetet med elever med problematisk frånvaro var den största 
bidragande orsaken till att närvaron inte sjönk mer. Intressant under den perioden var att andelen 
långtidsfrånvarande sjönk markant.  Trots att vi inte är nöjda med den slutgiltiga totala skolnärvaron är den en 
klar förbättring i jämförelse med föregående läsår som landade på 67,9%.  

I slutet av vårterminen 2021 började elevhälsan aktivt följa de elever som i prognoserna saknade betygen för att 
nå en gymnasieexamen. Dessa elever fick extensiva motiverande samtal. Vi beräknade examensandelen i mars 
månad till cirka 75% men nådde slutligen en examensandel på 81%. Elevhälsans motiverande samtal var en stor 
bidragande orsak till detta. Elever som hade kurser betygsatta med F motiverades till att göra en prövning i 
kursen. Elever som under det sista skolåret uppvisade en motivationsbrist bokades in för motiverande samtal 
där eleverna återaktiverades.  

Arbetet utifrån skolans likabehandlingsplan har varit den centrala arbetsprocessen i elevhälsan. Det har under 
läsåret 2020/2021 funnits 5 olika åtgärder inom ramen för likabehandlingsplanen: fokusgrupper utifrån ett 
barnrättsperspektiv, nätetikett, tydligt material – förklaringsmodeller, kultur och var man kommer ifrån 
(värdegrundsuppdraget), EHM-forskning och fördjupning. 

Det var ett högt deltagande i elevenkäten under läsåret 2020/2021, 80% av eleverna deltog i enkäten. Detta 
innebär i förlängningen att resultatet av enkäten är mer tillförlitlig. Läsåret 2020/2021 upplevde 92% av 
skoleleverna sig trygga på skolan. Detta är en markant förändring till det bättre då motsvarande siffra för läsåret 
2019/2020 var 76%. Vi är stolta över detta resultat. I jämförelse med föregående år framkommer det även att 
tryggheten är ungefär densamma för båda programmen och för båda könen.  

Även den generella tryggheten som eleverna upplever i sin klass ökar markant, från 8 % läsåret 2019/2020 till 
94% läsåret 2020/2021.  

Elevernas upplevda trygghet med skolans personal ökar även detta läsår, från 87% läsåret 2019/2020 till 97% 
läsåret 2020/2021.   
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Analys av resultatet har genomförts i arbetslagen, elevhälsan och i ledningsgruppen. Föregående läsår minskade 
resultatet på de flesta punkterna. Läsåret 2019/2020 står i kontrast till läsåret 2020/2021. Under läsåret 
2019/2020 bedömdes det att den stora anledningen till att den generella tryggheten minskade var på grund av 
att stödfunktionerna såsom mentorer, medicinsk samt psykosocial elevhälsa var underbemannad i perioder. 
Dessutom hade ett flertal nyanställningar skett. I de gymnasiegemensamma kurserna blev eleverna uppdelade 
efter nivå inte programtillhörighet. Detta var ett nytt arbetssätt för organisationen och eleverna, vilket skapade 
påfrestningar för både personal och elever som kan ha påverkat resultatet för läsåret 2019/2020. Det var viktigt 
att arbeta med det arbetssättet på ett uthålligt vis och inte låta resultatet vara avskräckande. Resultatet för 
läsåret 2020/2021 visar att strategin var god och har utan tvekan resulterat i trygga elever. För att ge en djupare 
analys behöver dock resultatet brytas ned något och kommenteras. 

En åtgärd för läsåret som lades mycket fokus vid var formuleringen av tydligt material som beskriver skolans och 
olika myndigheters rutiner. Syftet var att med konkreta förklaringsmodeller som visade tydliga 
konsekvenstrappor synliggöra skolans arbete med bland annat kränkande behandling. På frågan om eleverna 
vet vad skolan gör för att se till att ingen blir illa behandlad svarar 88% att de gör det. Detta sätts i jämförelse 
med läsåret 2019/2020 då endast 67% visste vad skolan gjorde. Det är tydligt att förklaringsmodellerna har nått 
fram, det visar sig även i fortsättningsfrågan som utforskar om eleverna vet vem de kan kontakta om de själva 
eller någon annan elev blir illa behandlad. 96% läsåret 2020/2021 anger att de vet det i jämförelse med 
föregående läsår då 84% angav det. Det är intressant att se på om det har blivit en förändring kring elevernas 
upplevelse att de dessutom kan vända sig till skolans personal och att de har förtroende för att skolan utreder 
händelserna. 96 % av eleverna vet alltså vem de ska kontakta. 91% anger läsåret 2020/2021 i förlängningen att 
de tror att skolan tar tag i situationen om det kommer till skolans kännedom. Motsvarande fråga läsåret 
2019/2020 angav 71% att de trodde skolan tog tag i situationen. Förtroendet för att skolan hanterar situationen 
på ett konstruktivt vis ökar betydelsevärt läsåret 2020/2021. Elevernas förtroende för skolan och skolans 
personal ökar också avsevärt. 97% av eleverna läsåret 2020/2021 känner sig trygga med skolans personal. 
Föregående läsår kände sig 87% av eleverna trygga med skolans personal. Den huvudsakliga anledningen till 
denna positiva utveckling bedöms vara skolans arbete med relationsskapande kompetens. Elevhälsan har 
arbetat med ambitionen att varje elev ska ha minst en viktig och trygg vuxenkontakt på skolan. Vid elevsamtal 
på både individ och gruppnivå genom bland annat elevhälsans teammöte eller pedagogernas samverkansmöte 
har elevernas trygghetsnätverk kartlagts. I denna kartläggning har det varit centralt med att identifiera den av 
personalen som är elevens viktiga trygga vuxna på skolan.  

En positiv utveckling läsåret 2019/2020 var att tryggheten för skolans tjejer ökade (från 65% 2018/2019 till 75% 
2019/2020). Denna utveckling håller i sig även under läsåret 2020/2021. 94 % av de svarande tjejerna upplever 
sig vara trygga på skolan, till detta kan det tilläggas att hela 94.44 % av skolans tjejer svarade på undersökningen. 
Skolans arbete med fokusgrupper, däribland just tjejgruppen, anses vara en bidragande faktor till den fortsatta 
ökade tryggheten för tjejerna.  

Tidigare framkom det på frågan om eleverna vet vad skolan gör för att se till att ingen blir illa behandlad att 88% 
av eleverna vet detta. Resultatet härleddes främst till åtgärd 1 från föregående år, det vill säga framtagningen 
av ett tydligt material som beskriver skolans och myndigheters rutiner. Även resultatet för arbetet med skolans 
ordningsregler kan härleddas till denna åtgärd. I undersökningen för läsåret 2020/2021 uppgav 93% av eleverna 
att de kände till skolans ordningsregler. För samma fråga läsåret 2019/2020 uppgav endast 75% av de svarande 
att de kände till ordningsreglerna. Deltagandet i framtagningen av ordningsreglerna ökar även det för läsåret 
2020/2021. 87% av de svarande anger att de har fått vara med och diskutera vilka ordningsregler som ska finnas 
på skolan. Läsåret 2019/2020 svarade endast 69% att de fick vara med och ta fram ordningsreglerna. I detta 
arbete har heltidsmentorerna varit drivande.  
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En frågeställning som inte diskuterades i föregående läsårs plan var om eleverna upplevde sig trygga på sin APL-
plats. Läsåret 2019/2020 svarade 39% av de var trygga på sin APL-plats, 7% att de inte var trygga och 54% uppgav 
att de ännu inte haft någon APL. Läsåret 20/21 svarade 56 % att de var trygga på sin APL-plats, 5% att de inte 
var trygga och 40% att de inte haft någon APL-plats. Detta visar på en viss förbättring och det kan härledas till 
en större säkerhet kring ärendegången för kränkningsanmälan hos eleverna. Eleverna har fått god information 
genom mentorstiderna under vilka mentorerna tydliggjort elevernas rättigheter och förfarande vid händelse av 
en diskriminering eller kränkning. I förklaringsmodellen har arbetsplatserna som används till det 
arbetsplatsförlagda lärandet funnits med som en plats där kränkningar kan ske, det har således varit tydligare 
under läsåret att om man blir illa behandlad på en APL-plats så ska man anmäla detta.  

Samtidigt har det i undersökningen även kartlagts hur stor andel av eleverna som blivit illa behandlade på sina 
APL-platser. 54% angav att de inte har blivit illa behandlade på sin APL-plats, 45% har inte haft någon APL-plats 
och endast 1 % angav att de har blivit illa behandlade på sin APL-plats. En bidragande faktor till att så få har blivit 
illa behandlade på sin APL-plats härleds till tydlighet gentemot arbetsplatserna kring skolans värdegrund.  

Andelen elever som anger att de blivit illa behandlade av andra elever sjunker för läsåret 2020/2021. 89% har 
inte blivit illa behandlade av andra elever, 11% har det. Föregående år angav 84% att de inte blivit illa behandlade 
av andra elever, 16% att de blivit det. Ytterligare en klar förbättring.  

Även andelen elever som anger att de blivit illa behandlade av personal sjunker också under läsåret 20/21. 93% 
anger att de inte blivit illa behandlade av personal, 7% att de har blivit det. Föregående år angav 87% att de inte 
blivit illa behandlade av personal, 13% att de blivit det.   

Platserna där kränkningarna sker har förändrats jämfört med föregående år. Eleverna uppger i årets 
undersökning att det är på skolgården, i klassrummet under lektionstid och på nätet som kränkningarna 
framförallt sker. Föregående läsår var det på skolgården, i korridorerna och i matsalen som kränkningarna 
framförallt ägde rum. I en lokal undersökning med eleverna som syftade till att ringa in vad eleverna menar 
specifikt med var kränkningarna sker framkom det att ”i klassrummet under lektionstid” främst avsåg det digitala 
klassrummet i form av Google Classroom. Detta är alltså inom ramen för kränkning på nätet. Det är inte konstigt 
att arenan för kränkningarna har förändrats med tanke på den extensiva distans och fjärrundervisningen som 
präglat gymnasieskolorna under de rådande omständigheterna.  En tydlig åtgärd under året kommer att behöva 
vara riktad mot just arenan som nätet utgör för kränkningarna.  

De elever som har angett att de blivit illa behandlad av personal anger även att det har skett i skolans korridorer 
och i matsalen. Skolans personal har inlett ett förebyggande arbete mot jargong och negativt språkbruk, arbetet 
kommer att fortgå under hela läsåret och resultatet för arbetet hoppas vi kunna se i den efterföljande 
undersökningen.   

Slutligen fick eleverna även svara på vad skolan under det kommande året behöver fokusera på. Kultur och var 
man kommer ifrån var det område som fick klart flest svar. Detta kommer att innebära en utmaning för skolan 
då det är ett brett område.  

Talande för resultatet läsåret 2020/2021 är att eleverna är tryggare än tidigare år, har ett mycket högt 
förtroende för skolan och skolans personal samt att eleverna är välinformerade kring skolans rutiner. Dessutom 
fortsätter antalet tjejer på skolan att successivt öka för varje år, detta bidrar till en möjlighet att knyta samman 
fler starka relationer för de enskilda eleverna. Skolan håller även fast vid att det sedan införandet av tjänsten 
heltidsmentorer finns ett större underlag för socialt stöd för eleverna på skolan.  
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Slutsatser  

Det kommande läsåret kommer elevhälsan bestå av 40% kurator, 100% specialpedagog, 40% skolsköterska, tre 
heltidsmentorer om 100% vardera och en extern (inhyrd konsult) kurator på 40%. Grunden i elevhälsan kommer 
fortfarande att utgöras av EHM, det vill säga elevhälsomodellen.   

Förändringarna till läsåret 2021/2022 är ett närmare samarbete med Österlen psykologbyrå etableras. Både 
skolsköterskan, skolpsykologen och den externa kuratorn köps in från Österlen psykologbyrå.  

All elevhälsopersonal kommer att deltaga under de så kallade samverkansmötena. Samverkansmötets struktur 
kommer att likna elevhälsomodellen. Samverkansmötet kommer att förläggas samtliga skoldagar på morgonen. 
Lärare kommer med grund i elevhälsomodellen lyfta elever på grupp- och individnivå. Därefter följs samverkan 
upp under elevhälsans teammöte där även lärarna vid behov deltar. De lärare som deltar gör detta endast i 
samband med uppföljningen från samverkan.   

Dessutom kommer elevhälsoteamet genomföra tre elevkonferenser under läsåret i anslutning till det så kallade 
”stor-EHT”, det vill säga det elevhälsomöte under vilket elevhälsans samtliga kompetenser deltar tillsammans 
med skolpsykolog och skolläkare. Anledningen till varför elevkonferenserna för elevhälsan införs är för att på ett 
så effektivt vis som möjligt ta en temperaturtagning på hela skolan och inte endast fokusera på de elever som 
redan är under elevhälsans radar.   

I och med att planen mot diskriminering och kränkande behandling är giltig under ett år, januari 2020 till januari 
2021, kommer arbetet med denna även vara centralt i elevhälsan.  Då vi har sett en stor effekt av de insatser 
som har gjorts inom ramen för likabehandlingsplanen kommer vi att fortsätta med att lägga det största av fokuset 
för elevhälsan med att arbeta med just denna plan.  

Arbetet med extra anpassningar behöver utvecklas. För att utveckla detta arbete krävs dels en utveckling av de 
pedagogiska utredningarna och formulerandet av åtgärdsprogrammen. Men grunden är att pedagogerna har en 
god grund att stå på i arbetet med extra anpassningar. Om arbetet med extra anpassningar har brister kommer 
en ökning av anmälan till rektor ske. Tendensen att formulera fler åtgärdsprogram än nödvändigt är även den 
stor på grund av detta. Dessutom finns det en stark korrelation mellan måluppfyllelse och ej tillfredsställande 
extra anpassningar inom ramen för undervisning.   

Flera elever som har tendenser att få problematisk frånvaro har förebyggt denna frånvaro med stöd av de 
motiverande samtalen. Trots att examensandelen sänktes något i år anser vi att de motiverande samtalen 
behöver fortgå för att lyckas höja denna det kommande läsåret. Kommande läsår kommer Motiverande samtal 
på individnivå bestå.  

Det kommande läsåret kommer även arbetet med KASAM fortgå. På grund av situationen som uppstod med 
fjärr- och distansundervisningen blev uppslutningen inte tillfredsställande. Även det arbete som påbörjades med  

Då vi under en längre period haft en stor mängd elever som kommer ur socioekonomiskt utsatta områden har vi 
ansökt om och blivit antagna till skolverkets utbildning i traumamedveten omsorg (TMO) som påbörjas redan i 
augusti 2021. Utbildningen sker under 6 månader. Därefter kommer 5 lärspridare fortsätta arbetet. Elevhälsan 
kommer inom ramen för sin arbetsmodell, EHM, inkorporera inslag av TMO för att försöka skapa synergieffekter.  

Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 



23 

 

Under läsåret fanns det på skolan en APL-samordnare som arbetade med frågor kring APL. APL-samordnaren 
utgjorde tillsammans med yrkeslärare för årskurs 2 och årskurs 3 en utvecklingsgrupp. Målen som gruppen 
strävade mot var följande:  

● Se till att samtliga elever på yrkesprogrammen får minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) 
under ledning av lämplig handledare   

● Uppbyggnad och utökning av programråd  
 

● Inom två år ska skolan ingå i motorbranschcollege. Syftet är att skapa ett bra samarbete med branschen. 
En målsättning är att få minst 6 företag knutna till skolan. I förlängningen är syftet med 
motorbranschcollege att få en högre sysselsättningsgrad för elever med examen efter studenten.   

● Arbete mot branschrekommenderad skola   
● Vidareutveckling av lärlingsklasserna   

APL-samordnaren ansvarade för anskaffningen av platser, placeringen och kvalitetssäkringen av själva platsen.  
Vid upprättandet av avtal mellan arbetsplats och skola motiverades arbetsplatsens handledare till att gå 
skolverkets handledarutbildning. Gällande kvalitetssäkringen stöttade ibland undervisande lärare APL 
samordnare genom att genomföra kvalitetssäkringen. APL-besök utfördes alltid av undervisande lärare med 
undantag för de elever som gick lärlingsutbildning: i dessa fall ansvarade APL-samordnare för besöken. APL 
besöken genomfördes minst en gång per APL-period (en APL-period utgjordes av tre veckor tre gånger per läsår).  
I de fall där APL-besök inte gick att genomföra följdes elevens utveckling noga genom kontakt med handledaren 
genom e-post eller telefon.  

Under läsåret arbetade APL-gruppen med att ta fram bedömningsmatriser som användes under 
trepartssamtalen. Dessa bedömningsmatriser tjänade tillsammans med elevernas skriftliga rapporter om sin APL 
och uppgifter tilldelade eleverna inför perioden som det huvudsakliga bedömningsmaterialet. Bedömningen 
efter perioden diskuterades i APL-gruppen.  

Programråden i både BA och FT var under läsåret under uppbyggnad och arbetet med detta fortgår.   

Utvärdering av APL 

Vi har under en period sett en nedåtgående trend i arbetet med att placera elever på APL. läsår, 2018/2019, var 
96% av eleverna placerade. Läsåret 2019/2020 var 70% av eleverna placerade på en APL-plats. Även läsåret 
2020/2021 landade vi på 70%. Det är dock viktigt att poängtera att statistiken visar placeringar, inte längden på 
placeringar. Många elever läste lärlingsutbildning och var därav placerade under större delen av sin studietid 
(minst 50%). Resultatet, 70% placeringar, har inte varit ett tillfredsställande resultat. Anledningarna till varför 
skolan har haft svårare att placera elever är många:  

● Fordons- och byggbranschen har varit mindre benägna att ta emot eleverna under läsåret 19/20 i 
jämförelse med läsåret 18/19. Detta beror på externa faktorer och problematik (framförallt inom 
byggbranschen) med värdegrundsarbetet som inte korrelerar med skolans värdegrundsuppdrag.   

● Det har inte på skolan funnits något fungerande programråd på fordons- och transportprogrammet.   
● Under läsåret har det funnits flera elever där motivationsarbetet med att få eleverna att stanna kvar på 

sina APL-platser inte har lyckats fullt ut, det vill säga det har funnits elever som inte önskat vara på sin 
APL-plats under de bestämda perioderna.   

● Det ska även tilläggas att statistiken dras ned på grund av att flera elever blivit nationella en kort tid 
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innan studenten (årskurs 3) och avslutningen (årskurs 2). Dessa elever har inte haft möjlighet att 
tillgodogöra sig de 15 veckorna på grund av att tiden helt enkelt inte räckt till.   

Med anledning av att elever nått sin nationella behörighet sent på läsåret har självklart gjort att 
placeringsstatistiken är en sanning med modifikation.   

Under läsåret 19/20 fick Framtidsgymnasiet Kristianstad en Skolinspektion under vilket i synnerhet APL 
påpekades vara en brist i verksamheten. Förutom att inte samtliga elever placerades på den APL som de hade 
rätt till (minst 15 veckor) framkom det att Framtidsgymnasiet Kristianstad har haft brister i kvalitetssäkringen av 
APL-platserna. Det har framförallt handlat om att handledarna inte visste vilka kursmål eller examensmål 
eleverna på arbetsplatsen strävat mot. Kvalitetssäkringen av platserna har varit ett fokusområde under året.  

Enligt det uppföljningsbeslut som kom under höstterminen 2020 framkom det att samtliga påtalade brister nu 
är avhjälpta.    

Den största förutsättningen för att lyckas med att samtliga elever placeras på kvalitetssäkrade APL-platser är ett 
väl utbyggt kontaktnät med utbildade handledare. Programråden var likt föregående läsår inte fullt fungerande. 
Samtidigt som programråden inte har haft regelbundna möten har samarbetet med branscherna också likt 
föregående läsår fungerat väl. APL-samordnarna har lagt mycket tid på samverkan med branscherna.   

Samtidigt står det klart att programråden är nyckeln till att säkra reservplatser och att se till att eleverna matchas 
på bästa vis med arbetsplatserna. I samband med den påbörjade sammanföringen av Framtidsgymnasiet och 
Praktiska Gymnasiet Kristianstad har Framtidsgymnasiet kunnat ta del av Praktiskas programråd på Bygg- och 
anläggningsprogrammet som varit välfungerande. 

Med eleverna som läste som lärlingar lades stort fokus på matchning av platserna innan placering. Detta ledde 
också till att eleverna trivdes i större utsträckning på sina arbetsplatser och att handledarna var mer förberedda 
på mottagandet.  

Lärlingsutbildningen visade sig samtidigt vara mycket positiv för både elever och branschen. Arbetsplatserna 
uppskattade kontinuiteten med lärlingsutbildningen och såg ett stort värde i att kunna forma eleverna efter 
arbetsplatsens behov. Hos eleverna kunde vi se en hög motivation på arbetsplatserna och även en god 
kunskapsutveckling i kurserna. Det upplevdes som om att arbetsplatserna var mer benägna att ta emot elever 
som lärlingar än som skolförlagda.   

 

Slutsatser 

När läsåret 2020/2021 är lämnat bakom oss är det stora förändringar som sker. Framtidsgymnasiet Kristianstad 
och Praktiska Gymnasiet Kristianstad står inför en sammanslagning till hösten 2021. Detta påverkar vårt arbete 
med det arbetsplatsförlagda lärandet. Först och främst kommer endast en klass att antas per program (skolan 
kommer att inhysa 7 yrkesprogram). Detta innebär att det rör sig om färre elever att placera per program än 
tidigare. Detta borde underlägga en placeringsgrad på 100%.  Vidare kommer det att vara Praktiska Gymnasiets 
lärlingsbaserade system för APL som kommer att gälla. Detta innebär att samtliga elever kommer läsa som 
lärlingar och därmed spendera minst 50 % av sin studietid på en arbetsplats. Vi har sett att det är betydligt 
enklare att placera elever inom lärlingssystemet.  

Alltså blickar vi framåt mot läsåret 2021/2022 och ser fram emot ett helt nytt system för APL.  
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Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

På skolan finns det en studie- och yrkesvägledare som arbetar 20%, övrig tid arbetar personen som samordnare för 
arbetsplatsförlagt lärande. Det finns en styrka i att studie- och yrkesvägledaren även arbetar som samordnare för det 
arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Styrkan är att studie- och yrkesvägledaren har ett kontaktnät med flera företag och 
kan enkelt matcha eleverna med företagen utifrån elevernas behov.   

Studie- och yrkesvägledaren är den person som tillsammans med rektor tar emot inskrivningssamtalen med eleverna 
som är antagna till årskurs 1. På detta vis kommer studie- och yrkesvägledaren i nära kontakt med eleven och kan 
direkt kartlägga behoven och även vara med som stöd i utformandet av elevernas individuella studieplan. Studieplanen 
skrivs efter inskrivningssamtalen och om det är en introduktionselev formulerar studie och yrkesvägledaren syftet med 
utbildningen.   

Elevernas mentorer bokar in vägledningssamtal mellan elever och studie- och yrkesvägledaren vid behov. Studie och 
yrkesvägledaren sitter dessutom med på några elevhälsomöten per läsår och deltar alltid i lärarnas samverkansmöten 
som äger rum varje vecka. 

 

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

Studie- och yrkesvägledaren har ingen formell utbildning, därför har vissa elever under läsåret hänvisats till ”snacka 
med SYV” som skolan har tillgång till. På ”Snacka med SYV” sitter flera utbildade och kompetenta studie och 
yrkesvägledare som svarar på elevers frågor.   

Studie- och yrkesvägledaren har fungerat som en rent praktisk funktion. De coachande samtalen kring 
studiemotivation har främst heltidsmentorerna eller kuratorn genomfört. Studie- och yrkesvägledarens förmåga att 
matcha och förbereda eleverna inför deras arbetsplatsförlagda lärande eller praktik har i stort utgjort det 
huvudsakliga uppdraget. I detta har studie- och yrkesvägledaren lyckats väl, eleverna har inte avslutats på sina 
arbetsplatser på grund bristande förberedelser eller på grund av pendlingsavstånd.   

Varje läsår genomför studie- och yrkesvägledaren flera lektionsbesök med kort information och arrangerar dessutom 
föreläsningar med arbetsförmedling eller liknande. Föreläsningarna ligger normalt under vårterminen och på grund 
av fjärr- och distansundervisningen blev dessa inte genomförda. Istället tog studie- och yrkesvägledaren fram ett 
omfattande material kring vad eleverna skulle förbereda sig på efter studenten eller vad de skulle tänka på under 
sommarlovet.   

Studie- och yrkesvägledaren har, i och med den dubbla rollen som APL-samordnare, varit den som förmedlat skolans 
värdegrundsarbete utåt mot företagen som tagit emot skolans elever. Därför har studie- och yrkesvägledaren varit 
en viktig del i arbetet för att motverka diskrimineringar på grund av kön eller social och kulturell bakgrund på 
arbetsplatserna. Arbetsgivare har informerats om värdegrundsarbetet och en riskbedömning har gjorts på 
arbetsplatserna tillsammans med arbetsgivare, handledare och elev.   

Studie- och yrkesvägledaren har inte varit den person som genomfört skolans individuella val. Men vägledaren har 
varit direkt involverad i vägledningssamtal för de elever som varit osäkra på sina val eller som önskade sondera 
framtidens arbetsmarknad.  
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Slutsatser 

Under läsåret 21/22 kommer schemalagda samtal med studie- och yrkesvägledaren planeras in i elevernas scheman, 
dessa kommer att kallas karriärsvägledning. Under samtalen talar studie- och yrkesvägledaren med samtliga i klassen 
som besöks och bjuder även in föreläsare som talar om exempelvis privatekonomi.   

Länken som studie- och yrkesvägledaren har haft mellan skola och företag som tar emot elever på arbetsplatsförlagt 
lärande ska vi sträva efter att förbättra. Dock kommer en ny studie och yrkesvägledare tillträda på 40%. Denne 
kommer ha mer tid till eleverna samtidigt som han kommer att kunna arbeta nära samordnaren för APL. Inom 
byggnads- och fordonsbranschen finns utmaningar kring värdegrundsarbetet. Skolan behöver ta en än mer aktiv roll 
i detta arbete då progressionen i branscherna är för långsam. Studie- och yrkesvägledaren kommer att vara aktiv i 
detta arbete då han kommer att deltaga under skolans programråd. 

Vidare kommer studie- och yrkesvägledaren regelbundet arbeta i elevernas individuella studieplaner, det är viktigt 
att skolans studie- och yrkesvägledare har en överblick över samtliga elever på skolan för att i samtalen på bästa sätt 
stötta dem.  

5. Sammanfattning och fokus framöver 
Då Framtidsgymnasiet Kristianstad som skola ej kommer att existera läsåret 2021/2022 utan sammanförs med 
Praktiska Gymnasiet Kristianstad under namnet Praktiska Gymnasiet Kristianstad beskrivs fokus framöver i 
motsvarande kvalitetsrapport för Praktiska Gymnasiet Kristianstad.  
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6. Grundfakta 

Om Framtidsgymnasiet 

Huvudman för Framtidsgymnasiet Kristianstad är Framtidsgymnasiet i Sverige AB, som är en del av 
AcadeMedia.  

Framtidsgymnasiet Kristianstad och övriga skolor i Framtidsgymnasiet bedriver gymnasieutbildningar inom de 
nationella yrkesprogrammen samt gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Framtidsgymnasiet hade läsåret 2020/2021 6 skolor runt om i Sverige. Under läsåret 2020/2021 var det drygt 
1320 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 Framtidsgymnasiet Kristianstad 

 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 

BA Bygg och anläggningsprogrammet 3 5 15 

BAHUS Husbyggnad 3     

BAHUS0L Husbyggnad   4 8 

BAMAL0L Husbyggnad   1 5 

FT Fordons och transportprogrammet 9     

FTGOD Godshantering     4 

FTPER Personbil   9 7 

FTPER0L Personbil   2 2 

FTTRA Transport   13 11 
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Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

IMRBA Programinriktat val: Bygg och anläggning     18 

IMRBA0L Programinriktat val: Bygg och anläggning   1 3 

IMRFT 
Programinriktat val: Fordons och 
transportprogrammet      17 

IMRFT0L 
Programinriktat val: Fordons och 
transportprogrammet     2 

IMVBA Programinriktat val: Bygg och anläggning   6   

IMVFT 
Programinriktat val: Fordons och 
transportprogrammet 3 11 1 

IMYBA Yrkesintroduktion: Bygg och anläggning  6 9 7 

IMYBA0L Yrkesintroduktion: Bygg och anläggning   1 3 

IMYFT 
Yrkesintroduktion: Fordons och 
transportprogrammet 11 4 27 

IMYFT0L 
Yrkesintroduktion: Fordons och 
transportprogrammet     3 

 

Socioekonomisk bakgrund*  

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund 

2019/2020 6% 10% 80% 

2020/2021 9% 10% 77% 

(*variabler som enligt forskning har stor påverkan på elevers skolresultat) 

 

 

Personal 

Elevhälsa  

Skolans elevhälsa bestod läsåret 20/21 av skolsköterska (60%), kurator 100%, specialpedagog (100%), studie och 
yrkesvägledare (20%) och 2 heltidsmentorer. Det har även funnits en extern kurator som agerat konsult (20%).  

Även skolläkare fanns på skolan en gång i månaden för att ta emot elever. Skolpsykologen var på skolan vid ett 
flertal tillfällen för att göra skolpsykologisk utredning. Samtlig elevhälsopersonal, inklusive skolläkare och 
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skolpsykolog, träffades vid två tillfällen för att diskutera komplexa ärenden, organisatoriska frågor och 
samverkansmöjligheter.  

Elevhälsan sammanträdde i ett elevhälsomöte varje fredag. Mötesformen utgick från “Elevhälsomodellen” 
(benämns nedan som EHM). Rektor ledde elevhälsomötet och deltog gjorde kurator, skolsköterska, 
specialpedagog, heltidsmentorer, och en extern kurator. EHM strävar efter en förebyggande arbetsmodell som 
leder till övergripande förändringar i lärmiljön för att identifiera risker för elevens måluppfyllelse samt att skapa 
en optimal lärmiljö för grupp och individ på skolan. Syftet för införandet av EHM på Framtidsgymnasiet 
Kristianstad har främst varit att synliggöra och föra ut arbetet från elevhälsoteamet ut i verksamheten och skapa 
ett förebyggande och främjande klimat över hela enheten istället för ett team som endast arbetar åtgärdande. I 
det tvärprofessionella teamet har vi läsåret 19/20 utökat teamet till att, utöver elevhälsopersonal, även innefatta 
heltidsmentorer samt resurspedagog för att skapa ett än mer främjande och förebyggande nätverk kring 
eleverna. Teamet är därav också skolans största arbetsgrupp vilket syftar till att ge större möjlighet att nå ut till 
skolans övriga personal och inte bara stanna vid insatser på sittande möte. De främjande och förebyggandet 
klimatet utifrån EHM-modellen gör att vi i ett tidigt skede sätta in extra anpassningar på individ-, men även på 
gruppnivå. Genom en kontinuerlig dialog med övrig pedagogisk personal kan vi säkerställa att eleverna i största 
möjliga mån får möjlighet till utvecklad måluppfyllelse.   

Lärare  

Under det aktuella läsåret var 17 lärare anställda på skolan på sammanlagt 17 heltidstjänster. Detta ger en 
lärartäthet på 12.9 elever per lärare. Ingen lärare var under läsåret mentor, istället fanns det 2 heltidsmentorer.  
Av lärarna undervisade 7 i de gymnasiegemensamma kurserna, 10 lärare undervisade i yrkeskurserna och var 
således yrkeslärare.  

Åldersspannet mellan lärarna var 28 - 64 år.  

6 av 7 av de gymnasiegemensamma lärarna på skolan hade formell behörighet i de kurser de undervisade i. De 
övriga har adekvat erfarenhet för att undervisa. Arbetet med att göra all personal behörig har pågått under året. 
1 lärare läser kompletterande utbildning på högskola.  

Utöver skolans lärare fanns det under läsåret dessutom 1 resurslärare, 0.5 elevvärdar och 0.2 studiehandledare 
(arabiska).   

Administrativa funktioner 
På skolan fanns det under läsåret 20/21 en administratör som är anställd på 100%, en lokalvårdare som är 
anställd på 100%. Dessutom fanns det en APL-samordnare på 80%.   

Organisation och arbetsformer   

Skolan leds av rektor Bo Berntsson. I ledningsgruppen ingår även en biträdande Rektor, Joakim Eliasson. På skolan 
fanns under året även tre arbetslagsledare; Stefan Ternblad, Bert-Ola Lindström och Thimmy Jacobsson. I och med 
samlokaliseringen av Framtidsgymnasiet Kristianstad och Praktiska Gymnasiet Kristianstad inför sammanslagningen 
av skolorna ingick även två arbetslagsledare från Praktiska Gymnasiet i ledningsgruppen: Cia Svensson och Emma 
Pettersson. Dessa funktioner har varit skolans ledning och haft ledningsmöten en gång per vecka. På ledningsmöten 
följs en agenda som är framåtsträvande, med fokus på förbättring och utvärdering av verksamheten. Därutöver har 
arbetslagsledarna haft arbetslagsmöten en gång per vecka. På arbetslagsmöten lyfter man flertalet olika områden, 
men främst ligger fokus på pedagogisk planering och utvärdering.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatsammanställningar 



Underlag för utvärdering 2020/2021
Framtidsgymnasiet Kristianstad



Genomsnittlig betygspoäng (GBP)
Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program. 

Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga 
betygspoängen. 

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis 
med omfattningen minst 2500 poäng). Observera att betygspoängen för elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett 
”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en gymnasieexamen. 
En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en 
yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen. 

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått kraven för 
examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst 
2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Andel elever med examen



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Presentatör
Presentationsanteckningar
2 diagram: Andel med examen + GBP



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.

Avgångselever - behörighet till högskola (yrkesprogram)



Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer skolan/huvudmannen upp hur 
betygen är fördelade och kan därav dra slutsatser kring;

• övergripande måluppfyllelse utifrån andelen minst godkända betyg (A-E) och andelen icke godkända betyg (F)

• hur väl skolan/huvudmannen lyckas med att få eleverna att nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål 
(andelen högre betyg C-A)

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor 

• huruvida  skolan/huvudmannen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra att icke godkända elever når de 
kunskapskrav som minst ska nås (omläsning av kurser, anordnande av prövningar, lovskola etc.)

Betygsfördelning



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.
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2 diagram: Betygsfördelning totalt + betygsfördelning Ma/Sv/En/Gyar



*I de fall resultat i SIRIS saknas anges  huvudmannens prel. resultat  för året. **Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program samtliga huvudmän.



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp årligen 
(oktober) i en verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.

Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%). 

Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beskriva olika händelser/situationer. 

Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det 
målinriktade arbetet mot kränkande behandling.

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning

Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.  

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning
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2 diagram: LoV-kartläggning + Frågor ur elevenkät





Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet 
(huvudman) också har möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning (Undervisning)

Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam 
undervisningsutvärdering och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i 
läroplanen ("Läraren ska" [...]).  Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras 
upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på 
skolan, samt diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Undervisningsutvärdering



Undervisningsutvärdering



Presentatör
Presentationsanteckningar
2 diagram: UU + Frågor ur elevenkät



Attraktivitet
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Arbetsplatsförlagt lärande
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2 diagram: UU + Frågor ur elevenkät
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