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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/2021 

Läsåret har varit utmanande på många sätt. Den största utmaningen har onekligen varit att arbete med Covid-
19 som hela tiden funnits med i bakgrunden. Eleverna har från starten varit på plats för att sedan få gå över till 
fjärrundervisning för att sedan i omgångar kommit tillbaka. 

Det utmanande för mig som rektor har varit att hantera personal och elever som ena dagen är på plats och 
andra dagen jobbar hemifrån För eleverna har det varit en utmaning med att arbeta i en helt digital fjärrmiljö 
där många är vana att arbeta i en praktisk miljö. Möjligheten att få ut eleverna på APL har också varit en 
utmaning. Trots detta har samtliga åk 3-elever fått möjlighet att ha minst 15 veckors APL under sina 3 år. 

Läsåret innan var Skolinspektionen på plats och vi fick påpekande på ett antal punkter som APL, betyg och 
betygssättning, trygghet och studiero samt elevhälsans arbete. Efter ett intensivt arbete med ovan så ledde 
detta till att Skolinspektionen såg att bristerna är avhjälpta. 
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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 med undervisning och 
lärande, normer och värden, arbetsplatsförlagt lärande samt elevhälsoarbetet. 

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 som nått examen har minskat på skolan sedan tidigare år från 86% till 82%. Det är ett program som 
sticker ut och det är Fordon- och transportprogrammet, inriktning Transport där andelen elever med examen 
minskat från 86% till 69%. Detta kan förklaras med att eleverna läser en 200p IV-kurs som de inte kan 
genomföra fullt ut (vilket krävs för ett godkänt betyg) om de inte blivit klar med vissa kurser innan. Här 
behöver vi se över hur eleverna gör sina val av kurser. Det kan också bero på den distansundervisning som 
genomförts under läsåret och som har försvårat inlärningen för många av våra elever. Elever med examen har 
ökat markant på VF-programmet, från 86% till 93%. 

 

Det skiljer stort mellan andel pojkar och flickor som gått ut med examen på skolan. 100% av flickorna har 
examen efter studenten vilket är samma resultat som året innan medan andelen pojkar med examen minskat 
något, från 85% till 82%. En förklaring kan vara att det i år, liksom året innan, endast var en flicka slutade åk 3. 
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De genomsnittliga betygspoängen (GBP) har minskat något på totalen sedan förra året, från 12,9 till 12,1. På 
El- och energiprogrammet är siffran 12,2 vilket är något under rikssnittet på 12,9. Tidigare jämförelser på 
skolnivå går inte att göra då årets studenter på programmet är de första. På Fordon-och transportprogrammet 
har siffran minskat från 13,3 till 11,8 och ligger fortsatt under rikssnittet på 12,8. På VVS- och 
fastighetsprogrammet är resultatet för GBP detsamma som i fjol, dvs. 12,1. 

 

 

Skillnaden mellan pojkarnas och flickornas snitt varierar mycket detta år. För flickor har GBP minskat från 17 
året 2020 till 10,3 detta år. Även GBP för pojkar har minskat, från 12,7 till 12,1. Viktigt att ta i beaktande är att 
det är få flickor. 

 

Samtliga elever  
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Vi ser att andelen satta F och streck under året har minskat betydligt. Detta är för att skolan under året haft ett 
aktivt uppföljningsarbete. Totalt sett har andel F minskat från 31% till 17% men det finns avvikelser mellan 
programmen. På El- och energiprogrammet har andel F ökat från 14% till 20% medan det på Fordon- och 
transportprogrammet minskat från 24% till 16%. VVS- och fastighetsprogrammet har minskat antal F från 25% 
till 9% och IM från 44% till 20%.  

Fördelningen mellan pojkar och flickor följer GBP och för flickor har F ökat från 9% till 12% medan det för 
pojkar minskat från 31% till 17%. 

Nationella prov genomfördes på grund av rådande omständighet inte under läsåret 20/21 och komparation 
mellan skolans betyg och nationella provresultat saknas därför i årets rapport. 

Elever på introduktionsprogram 

 

Även på skolans introduktionsprogram så har resultaten tydligt förbättrats och andelen F har minskat. På IMR 
har det gått från 35% till 0%, på IMS från 50% till 0%, IMY 49% till 30% och IMV 36% till 17%. Även här pågår 
ett aktivt arbete med att följa upp kursvarningar och göra en handlingsplan för dessa. 

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 
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Eleverna upplever att tryggheten har förbättrats de senaste åren vilket är mycket positivt. 2019 upplevde 
nästan hälften av skolan elever att de inte kände sig trygga i skolan och att man behandlar varandra väl medan 
80% av eleverna 202 uppger att de känner sig trygga på skolan. Den stapel som sticker ut en aning är ny i 
undersökningen och rör god studiemiljö där endast 58% uppger att de anser att studiemiljön är god. Vi har 
under året arbetat aktivt med trygghet och studiero och elevhälsoteamet jobbar mer proaktivt med detta.  
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4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 
Organisering av undervisningen 

Undervisningstiden fördelas mellan årskurserna med hänsyn till respektive programs poängplan. Undervisning 
läggs under skoldagen som varierar mellan kl 8.30-16.00. Starttiden är satt utifrån elevens möjlighet att ta sig 
till skolan som ligger lite utanför staden centrum samt att frukost ska hinna serveras för piggare och mer alerta 
elever. Karaktärsämnen förläggs till heldagar för att underlätta och möjliggöra APL medan 
gymnasiegemensamma kurser läses i pass om 90 minuter. Mellan lektionerna har eleven 15 minuter paus för 
att hinna ställa om till nästa lektion.  

Elevernas utveckling följs upp dels genom MUD dels genom att lärare fyller i kunskapsmatriser i Schoolsoft. 
MUD följs av klasskonferens medan resultat i Schoolsoft följs upp av mentor under utvecklingssamtal och 
kontinuerliga progressionssamtal. 

Nytt för läsåret var GiG-Grundämne i gymnasiekursen. Arbetet leddes av två förstelärare vilka kontaktade och 
samlade in information i svenska och matte om varje elev vid höstterminens början. Eleven kunde på så vis 
läsa gymnasiekursen i matte och svenska då dessa till stor del korresponderar med grundskolans kunskapskrav 
för att sedan komplettera de delar vilka inte kongruerar.  

Utöver det ha en förstelärare arbetat med sambedömning mellan bland annat svenska och naturkunskap och 
svenska och historia. Tid till planering av detta arbete har funnits på tisdag och torsdag morgon. 

Utöver detta har skolan arbetat med att säkerställa lärares kompetens genom handledning av obehöriga 
lärare. Specialpedagog har haft fasta veckotider för arbete med obehöriga lärare. De har bland annat arbetat 
med planering utifrån styrdokument och betyg och bedömning utifrån styrdokument. Alla obehöriga lärare har 
även erbjudits PIL-utbildning och två lärare genomförde under läsåret denna. 

Under fjärrundervisningen har stöd och hjälp getts både lärare och elever för att klara av de tekniska 
utmaningar som uppstod. Speciallärare har arbetat med hur lärare kan arbeta med undervisning via fjärr samt 
hur extra anpassningar och särskilt stöd kan ges vid fjärrundervisning. 

 

Utvärdering av undervisningen  

Utifrån det extraordinära läge samhället och skolan befunnit sig i under året har det varit en utmaning att 
genomföra planerade undersökningar. Det som ligger till grund för utvärderingen av undervisningen är 
undervisningsutvärderingarna. Dessa är gjorda vid två tillfällen och rektor har haft individuella genomgångar 
med lärarna kring deras undervisningsutvärderingar. Enkät angående trygghet och studiero har också 
genomförts på distans.  På grund av fjärrundervisning har undersökningarna gjorts via fjärr men undervisande 
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lärare har precis som föregående år funnits tillgänglig på länk för att gå igenom syfte med enkäten liksom svara 
på eventuella frågor under genomförandet. 

Lärare på skolan genomför en strukturerad och målinriktad undervisning genom att ha tydliga termins- och 
lektionsplaneringar vilka utgår från de styrdokument skolan har att förhålla sig till. Viktigast av dessa är 
examensmålen, kursens syfte och centrala innehåll. Undervisningen utgår från att elev ska kunna uppnå alla 
kunskapskrav i bedömningsmatrisen. Alla nya lärare har tilldelats en mentor på skolan och specialpedagog har 
haft ett extra ansvar gällande handledning av nya och obehöriga lärare. Obehöriga lärare har också erbjudits 
PIL-utbildning för grundläggande pedagogiskt lärande och två av dem genomförde och slutförde utbildningen 
under läsåret. Ett försteläraruppdrag har varit att arbeta för att lärare ska använda kunskapsmatriser i 
Schoolsoft för att synliggöra och tydliggöra elevens prestation liksom didaktiskt stöd i form av kunskap om vad 
som krävs för att bli både en tydlig och stark ledare i klassrummet och en lärare som ser och uppmärksammar 
varje elevs styrkor och utvecklingsbehov. 

Eleverna är generellt sett mer nöjda med undervisningen vilket tyder på att de insatser som genomförts har 
varit till gagn för eleverna genom tryggare och säkrare lärare. Detta syns bland annat genom att andel elever 
som anser att läraren förklarar på ett sätt så eleven förstår ökat från höstterminens 72% till vårterminens 77% 
(7-10) och läraren ger mig bra hjälp när jag behöver det ligger på stabila 78%. Dessutom anser 72% av eleverna 
på våren att läraren informerar om hur studierna går för dem mot 68% på hösten. Likaså anser fler elever, 73% 
på våren, att läraren informerat om hur betyg och bedömning görs jämfört med 67% på hösten. Läraren 
uppmuntrar också eleven att vilja lära sig mer och siffran ligger runt 75%. Generellt sett ger 63% av eleverna 7-
10 i undervisningsnöjdhet 2021 jämfört med 38% 2019 och 57% 2020. 

Måluppfyllelsen har ökat vilket delvis kan förklaras med det GiG-arbete skolan genomfört. GiG står för 
Grundskoleämnen i Gymnasiet och innebär att i svenska och matematik har förstelärare i kontakt med 
föregående skola och lärare sammanställt vilka moment eleven har godkänt i för att sedan genom samverkan 
med gymnasiekursen arbeta för att eleven ska nå även kvarvarande kunskapskrav med minst betyget GiG har 
lett till ökad trygghet för eleverna på introduktionsprogrammen så tillvida att flera av dem kunnat skrivas över 
på andra program och därmed sluppit den stress omval innebär. De har med framförhållning kunnat förbereda 
sig för vidare studier. Samverkan har också skett genom olika projekt vilket har lett till ökad sambedömning. 
Till exempel har svenska och naturkunskap arbetat tillsammans med olika projekt kring de globala målen och 
genom samarbete har eleverna klarat av olika moment i båda kurserna samtidigt.  

Eleverna anser att de till viss del får vara med och utforma och påverka arbetet, 71% samt att läraren är bra på 
att variera undervisningen och låta eleverna visa sina kunskaper på olika sätt, 76%. 

Arbetsron har också ökat och 59% har svarat 7-10 på om de får arbetsro på skolan jämfört med 41% 2019 och 
57% 2020 enligt elevenkäten. Siffran är dock alltför låg för att skolan ska vara helt nöjd med resultatet. 
Samtidigt visar undervisningsutvärderingen att hela 75% av eleverna anser att läraren är bra på att skapa 
arbetsro. Detta tyder på att arbetsron i klassrummet är relativt bra medan arbetsron i skolans övriga 
utrymmen är sämre och därför är något vi måste fokusera på inför nästa läsår. Hur skapar vi en  lugnare och 
bättre arbetsmiljö på skolan rent generellt.  

Elever känner sig tryggare nu, 80%, än vad de gjorde 2019, 48% och 2020 68% samtidigt som man ser en stor 
förbättring gällande hur elever behandlar varandra, främst från 2019 till 2021, där siffran var 44% mot 66% 
idag och många elever har stort förtroende för att lärare och personal ingriper om någon blir illa behandlad 
69% 2021 mot 58% 2020. 

Tilläggas bör att andelen riktigt missnöjda elever minskat ordentligt under samma period. Till exempel är det 
2021 4% som betygsatt trygghet i skolan 1-3 mot 15% 2020 och 26% 2019. Detta är glädjande siffror och vi 
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kopplar dem till högre kvalitet på undervisningen genom mer systematiskt och målinriktat arbete samt 
starkare ledare i klassrummet i form av tryggare och mer kunniga lärare.  

Trots att siffrorna ökat gällande trygghet och studiero är de för låga för att skolan ska vara nöjd och 
målsättningen är självklart att alla elever alltid ska känna sig trygga på skolan och att alla elever ska känna att 
de har en bra arbetsmiljö. Samma sak gäller undervisningen där målet självfallet är att alla elever ska var nöjda 
med den undervisning vi erbjuder samtidigt ska man vara medveten om att det kan finnas en diskrepans 
mellan elevernas önskan och förväntning och skolans uppdrag. Det är därför viktigt att hela tiden säkerställa 
att eleverna får ta del av de styrdokument som påverkar deras utbildning. Vi kommer också att arbeta vidare 
med undervisningsutvecklande arbete och kompetenshöjande insatser för lärare både gällande didaktik och 
ledarskap för att förbättra resultaten till året 2022. 

Eleverna är generellt sett nöjda med undervisningen vilket syns i de undervisningsutvärderingar som gjorts och 
att kvaliteten på undervisningen ökat är något som också framkommer i de lektionsobservationer som 
genomförs av både ledning, speciallärare och specialpedagog. Vi arbetar dock vidare med det pedagogiska 
ledarskapet genom både diskussioner och föreläsningar vid personalträffar. 

Elever med examen minskar något, särskilt på Fordon- och transportprogrammet. En förklaring kan vara att 
elever väljer ett individuellt val  som för betyg kräver att vissa moment genomförs vilket är omöjligt om eleven 
inte fått betyg och är klar med en annan kurs. Till läsåret 21/22 ska vi därför arbeta med att bättre handleda 
elever inför Individuellt val så att det blir tydligt för eleven vad som krävs för betyg i den aktuella kursen. 
Dessutom har fjärrundervisningen försvårat studiesituationen för många elever som är beroende av tät 
lärarkontakt och många extra anpassningar. Även om lärare har ansträngt sig och verkligen arbetat för att 
distansundervisningen skulle fungera innebar det trots allt ett helt nytt arbetssätt och det tog tid för flera av 
lärarna att till fullo bemästra och anpassa undervisningen utifrån de nya förutsättningarna. 

Betygssnittet har försämrats något medan antal betyg F minskat. Att F har minskat visar på ökad 
undervisningskvalitet och att de insatser i form av bland annat pedagogisk handledning har gett önskat 
resultat. Att snittet minskat något beror troligtvis på svårigheter att ge tillräcklig uppmuntran och motivation 
till elever vid distansstudier. 

 

Slutsatser 

Skolan har blivit bättre i sitt kvalitetsarbete vad gäller undervisning. Vad vi tar med till nästa år: 

•Fortsatt  stöd till obehöriga yrkeslärare i form av handledning av specialpedagog, rektor och biträdande 
rektor. Fortsatt språkutvecklande arbetssätt, ett arbete som leds av speciallärare.  

• Arbeta mer främjande och förebyggande. Fokus kommer att ligga på närvaro och EHT kommer att arbeta 
mycket med närvarofrämjande arbete och insatser. Bland annat kommer hela kollegiet att involveras i 
diskussioner kring närvarofrämjande insatser där vi kommer att använda det material som Academedia har i 
ämnet.  

• Fokusera på några områden (som tex ledarskapet i klassrummet, ta ett vuxenansvar, extra anpassningar) för 
att säkerställa förståelse för dessa 

• Röd tråd i undervisningen där lektionsstruktur mm förekommer 

• Tätare och mer systematisk uppföljning av lärares arbete liksom elevers progression 
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Vi ser att vi behöver arbeta ännu mer med uppföljning och kontinuitet. Vi har haft en genomtänkt plan som vi 
behöver slipa ännu bättre. Vi kommer att ha ett pedagogiskt forum där vi till nästa läsår jobbar med både 
enskild handledning och grupphandledning, detta arbete kommer ledas av rektor.  

Vi behöver arbeta med trygghet och studiero. Ett led i det arbetet är att fortsätta vårt arbete med den 
relationella pedagogiken för ökad trivsel, närvaro, trygghet och i förlängningen måluppfyllelse. I det arbetet 
kommer också värdegrund in då det delvis går ut på att läraren är det vuxne som ska fungera som en förebild 
för eleven. EHT och förstelärare kommer att leda arbetet. 

Anpassningar och särskilt stöd måste efterföljas ännu bättre. Det är därför viktigt att de lärare som berörs av 
särskilt stöd får vetskap och kunskap om vad som förväntas av dem. Samarbetet med EHT kommer därför att 
förtydligas och förenklas, bland annat kommer EHT ha en öppen verksamhet som är återkommande varje 
vecka. EHT:s återkoppling till lärare kommer både ske på individuell och gruppbasis. Vid upprättande av 
åtgärdsprogram behöver vi arbete med en bättre samsyn och upprätta dessa mer likvärdigt. Vi behöver också 
skriva på ett sätt så “alla” kan förstå dessa.  

Arbetet med samplanering och sambedömning måste utvecklas ännu mer. Tid kommer att avsättas till detta 
och förhoppningen är att dels lära känna den egna kursens syfte och innehåll dels utvecklas i sin profession i 
samarbete med kollegor. Flera lärare måste bli bekväma med de styrdokument som ligger till grund för 
uppdraget. Rektor kommer tillsammans med förstelärare arbete med detta. 

Skolan måste följa kravet om minst 15 veckors APL under studietiden. Resurser avsätts för detta. Förstelärare 
kommer att arbeta med att kvalitetssäkra handledarens kunskap om sitt uppdrag, lärares roll vid APL (till 
exempel trepartssamtal, kunskap om vilka delar som genomförs och bedöms på APL osv.). 

MUD ska gås igenom kontinuerligt i form av månadsavstämningar så att skolan tidigare fångar upp elever i 
behov av stöd. 

 

 

Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

Målet för samtliga introduktionsprogram är att genom individuella studieplaner främja och stötta elevens 
måluppfyllelse tillräckligt för att eleven ska få behörighet till nationellt program, alternativt kunna etablera sig 
på arbetsmarknaden så snart som möjligt. 

Mentorerna har fördelat samtliga nationella, IMV- ,  IMYRK- samt IMS-elever mellan sig och haft ansvar för att 
utvecklingssamtal och kontakt med vårdnadshavare fungerat. etc. Vi har under året försökt att få elever som 
är språksvaga ha en mentor som talar deras modersmål. 

IMV och IMY schemaläggs, som huvudregel, parallellt med det nationella programmet för elevens valda 
inriktning. Språkintroduktion schemaläggs separat. Scheman för samtliga program ligger som regel från 8.30 
till 16:00. 
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På IMV läser eleverna mot våra tre olika programinriktningar; el- och energiprogrammet, fordon- och 
transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Deras studieplaner sträcker sig över tre läsår och 
de läser sina karaktärsämnen tillsammans med övriga antagna på programmen. 

Elevernas scheman läggs parallellt med det nationella programmet för studieplanens inriktning och får därmed 
möjlighet till lika mycket karaktärsämnesundervisning som övriga elever. Däremot läses de 
gymnasiegemensamma ämnena/kurserna i undervisningsgrupp specifikt för IMV, oavsett inriktning. Målet är 
att eleverna under sitt första år ska nå måluppfyllelse och betyg i grundskoleämnena för att sedan läsa vidare 
på sitt program med nationell behörighet. Blir eleven behörig till nationellt program under sin utbildning 
genererar detta en ny studieplan för programmets resterande kurser. 

Under året har skolan arbetat med vad vi kallar GiG (Grundskoleämne i Gymnasiegemensamma kurser) och 
innebär att eleven läser grundskolekurs parallellt med gymnasiegemensam kurs för att kunna göra 
sambedömningar och snabbare komma vidare i sin progression efter avslutat grundskoleämne. 

 

Utvärdering av introduktionsprogram 

Arbetet med IM har fungerat bra under året med tanke på omständigheterna. Gig-arbetet har gett ett gott 
resultat och flera eleverna har blivit behöriga till IMV eller ett nationellt program än tidigare. 

Vi har under senare delen av läsåret fått en positiv öppning från Malmö stad att förlägga IM-programmen 
under längre tid än ett år i tagen. Detta kan bara ses positivt och förhoppningen är att från hösten 22 ska alla 
elever kunna få möjlighet till en längre studieplanering än ett år. 

Från terminsstart så har IM-eleverna ett samtal med SYV där denne går igenom med eleven enskilt om hur 
denna önskar lägga upp sin studieplan och vilka mål denne har. Studieplanerna följs upp kontinuerligt under 
året av SYV. 

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 

Schemaläggningen har främjat elevernas möjligheter att känna samhörighet och tydlighet vad gäller vilket 
nationellt program deras utbildning är inriktad mot. Mentorsstödet har varit avgörande för ett gott samarbete 
med hemmet och elevernas sociala situation. Mentorerna har också arbetat närvarofrämjande, vilket gett 
resultat för introduktionsprogrammens elever.  

Arbetet med att kombinera grundskoleämnet med gymnasieämnet har visat sig vara en framgång då elever 
blivit klara tidigare och kunnat fortsätta med gymnasiekurserna samt fått en bättre förståelse för ämnet samt 
en röd tråd.  
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Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Under året har vi haft träffar med arbetslagen och diskuterat betyg och bedömning. En förstelärare har haft ett 
särskilt uppdrag i just arbetet med de obehöriga yrkeslärarna, denna har haft kontinuerliga 
handledningssamtal både enskilt och i grupp med att vara behjälplig med planering, genomförande samt 
utvärdering av upplägg av arbetet.  I detta har också bedömningsarbetet varit med. 

I de gymnasiegemensamma kurserna har dessa lärare själva samlats och haft övergripande samtal och arbete 
med sambedömning. 

På APL-platserna har lärarna haft samtal med handledarna för att kunna göra en så säker bedömning som 
möjligt. 

Rektor har haft betygssamtal med samtliga lärare inför betygssättning där de olika kurserna gåtts igenom. 

Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Elever får kontinuerlig information om hur det går resultatmässigt genom Schoolsofts matriser. Detta 
konfirmeras genom relativt hög andel elever som anser att läraren informerar om hur det går i kursen. 
Dessutom anser många elever att läraren förklarar på ett sätt som gör att eleven förstår hur eleven kan bli 
ännu bättre och utveckla sina kunskaper. Trots det önskar vi att det blir ännu högre resultat här under läsåret 
21/22. Bland annat kommer förstelärare att arbeta vidare med samt utveckla användandet av Schoolsoft för 
ökad tydlighet.  

Elever anser också att lärare är bra på att variera undervisningen och låta eleven visa sin kunskap på olika sätt. 
Arbetet fortgår under läsåret där både specialpedagog, speciallärare, rektor och biträdande rektor i samtal och 
diskussioner med pedagogisk personal arbetar för att utveckla personalens didaktiska och metodiska förmåga, 
bland annat hur man kan variera lektioner men kanske framför allt öka förståelsen hos personalen till varför 
det är viktigt med variation både i undervisning och i redovisningssammanhang. 

Specialpedagog och tillika förstelärare hade som uppdrag att arbeta med personal för att kvalitetssäkra 
undervisning, betyg och bedömning utifrån de styrdokument vi har att förhålla oss till. Över lag har det arbetet 
fungerat bra men vi ser ett fortsatt behov av att diskutera hur betyg sätts, på vilka grunder och utifrån vilka 
kriterier. Sambedömning är också av stor betydelse för att skapa en helhetsbild av elevens kunskap liksom APL. 
Under året kommer förstelärare arbeta mycket med att handleda kollegor i det digitala verktyget Loop Me för 
att kvalitetssäkra att även kunskap som uppvisas på APL tas med i bedömning. 

All ny personal får en erfaren mentor som stöd. Stödet kan vara av administrativ art men oftare av didaktisk 
metodisk eller pedagogisk art. Dessutom arbetar förstelärare mycket med kvalitetssäkring av planering, betyg 
och bedömning utifrån rådande styrdokument. Obehöriga yrkeslärare erbjuds utbildning via Academedia 
centralt, den så kallade PIL-utbildningen. Där får de en pedagogisk bas att stå på. 

Vid utvecklingssamtal utgår mentor från kunskapsmatriser liksom omdömen i Schoolsoft. På så vis får både 
elev och vårdnadshavare en tydlig bild av elevens utveckling. De har även tillgång till Schoolsoft där man kan se 
den summativa bedömningen.  
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Slutsatser  

Vi har under de senaste åren utvecklat vårt arbete med betyg och bedömning. Det finns vissa saker som måste 
arbetas mer med och utvecklas. 

● Elevernas möjlighet till kontinuerlig formativ bedömning 
● Utveckla förståelsen för betyg och bedömning för de obehöriga lärarna 
● Mer kontinuerliga träffar för sambedömning 
● Större möjlighet för elevinflytande på undervisningen 
● Bättre bedömning på APL-platserna 

 

Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Elevhälsan består av skolans rektor, biträdande rektor, skolkurator, skolsköterska, speciallärare och 
specialpedagog. Utöver det fanns skolpsykolog och skolläkare för konsultation vid behov. 

Elevhälsans arbete leds av biträdande rektor. 

Elevhälsan träffas en gång i veckan under 2 timmar, under vårterminen har tiden justerats till 1 timme. 
Strukturen är densamma varje gång och inleds med uppföljning av elevärenden därefter tas nya ärenden upp. 

När anmälan inkommit går biträdande rektor igenom dessa och delegerar ut ärenden direkt som inte behöver 
lyftas i storgrupp. Därefter ser EHT till vilka insatser som redan gjorts, till exempel vilka extra anpassningar har 
satts in. Om det anses att anmälan bör gå vidare beslutas om att göra en utredning. Utifrån utredningen 
bestäms sedan om åtgärdsprogram ska upprättas eller ej. Självfallet följer vi skollagen och samverkar med 
både elev och vårdnadshavare i arbetet. Skolan informerar också om möjlighet till överklagan. 

Halva mötestiden har avsatts till främjande och förebyggande arbete. 

EHT har arbetat tillsammans med övrig personal för att öka medvetenheten kring vilka styrdokument som 
finns och hur dessa kan och bör tolkas. Det har bland annat skett i grupper där lärare fått samtala kring 
värdeord i styrdokumenten och där de utifrån examensmål, ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav 
fått tolka, diskutera och planera. Diskussioner har också förts kring vad extra anpassningar är och hur de skiljer 
sig från särskilt stöd. I detta arbete har främst specialpedagog varit ledande men även speciallärare, 
biträdande rektor och rektor. Även individuell handledning har getts. 

Specialpedagog och kurator har under året arbetat med ”relationell pedagogik” med personalen. Detta har lett 
till en bättre förståelse för vikten av att ha en god relation med eleverna som i sin tur leder till ökad 
måluppfyllelse. 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsan fick under året in ca 200 anmälningar vilket visar att rutinen för anmälan till rektor tycks fungera 
liksom EHTs arbete med att eventuellt utreda och upprätta åtgärdsprogram. Uppföljning av elevärenden har 
fungerat bra så länge ärendet har varit under utredning däremot har uppföljning av upprättade 



16 

åtgärdsprogram inte följts upp i den utsträckning och på det sätt som vore önskvärt, bland annat borde fler 
uppföljande observationer göras för att säkerställa att de åtgärder som beskrivs i åtgärdsplanen används samt 
fungerar och ger önskat resultat. 

Trots relativt god struktur kring anmälan till rektor kan det behövas ytterligare insatser för att få all personal 
att dels reagera och anmäla i tid dels få verktyg för att förstå när anmälan bör göras. Flertalet anmälningar 
gjordes av några lärare medan det finns andra lärare som inte skrivit en enda anmälan. 

Slutsatser  

Organisation och struktur har successivt förbättrats under läsåret och EHT har funnit ett arbetssätt som passar 
gruppen på ett bra sätt. Utvecklingen av EHT har fortsatt under året. 

Arbetet med att handleda, främst nya och oerfarna, lärare fortsätter liksom diskussioner och handledning av 
och om styrdokument och pedagogiska verktyg för att ständigt hålla alla i personalen informerade om 
eventuella förändringar i föreskrifter men främst för att hålla lärares uppdrag utifrån styrdokumenten levande. 

EHT har under året arbetet för att öka tryggheten och studieron på skolan vilket också gett resultat. Detta är 
ett arbete som måste fortgå och vår övertygelse är att det måste kopplas närmare arbetet med 
närvaroarbetet. Detta i kombination med snabba uppföljningar och det relationella arbeten är en 
framgångsfaktor. 

 

 

Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 

Varje program har en APL-ansvarig som haft till uppgift att säkerställa skolans kvalitetsarbete vad gäller APL så 
att skolan till exempel följer Skolverkets regler kring APL. Dessutom ska denne hålla sig à jour kring nya 
föreskrifter och regler som upprättas kring APL. Att sammankalla till programråd och hålla kontakt med olika 
samarbetsföretag är också en viktig del av samordnarens arbete på skolan. På grund av rådande 
omständigheter med Corona så har det under året hållits fåtal programråd. 

Karaktärsämneslärarna är de som besöker och följer upp hur det går för eleverna på APL. Det är också läraren 
som i samtal med elev och handledare på APL-platsen gör bedömning av elevens arbete enligt 
kunskapskraven. Trepartssamtal hålls kontinuerligt. 

 

Utvärdering av APL 

Kravet är att alla elever ska ha minst 15 veckors APL. Vid läsårets slut har alla elever i åk 3 blivit erbjudna minst 
15 veckors APL. Detta trots att vi har befunnit oss i en pandemi där flera företag tackat nej till att ta emot 
elever. 

Skolan har under året arbetat hårt med att profilera sig hos företagare runt om i regionen. 

Vi har haft utmaningar i och med pandemin, men trots detta har eleverna kunnat få sina 15 veckor. 
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Handledarna har blivit erbjudna handledarutbildning, dels digitalt samt på plats. Detta var något som 
Skolinspektionen hade påpekande på att skolan inte erbjöd. De hade också synpunkter på att handledaren inte 
var påläst på skolans kurser. Något som resulterade i att lägga mer fokus på just detta och ett bra 3-
partssamtal. Dessa fungerar bättre idag än tidigare, men det blir ibland svårt då handledaren inte alltid har tid. 

Inför varje APL-plats så görs en bedömning vad som kan användas gentemot kurserna och det centrala 
innehållet. Detta för att kunna genomföra rätt moment på APL kontrar skolan. Här finns en utmaning i att hitta 
lösningar för samtliga elever då APL-platserna ser väldigt olika ut. 

Eleverna gör under läsåret olika studiebesök och vi har besök från branschen för att få en så bred bild av 
arbetet som möjligt.  

Programråden har fungerat med varierat resultat. På fordon och transport har det funkat bra, medan på de 
andra programmen sämre. Trots flera försök till inbjudningar har inga dykt upp. Vi hoppas på bättre resultat 
när pandemin nu lagt sig något. 

 

Slutsatser 

Vi upplever att kvalitén under läsåret på APL har ökat något. Det missnöje som finns är att det är många 
platser som sagt nej på grund av Covid-19. Trots detta så har vi kunnat erbjuda alla åk 3-elever minst 15 
veckors APL. 

Dock kvarstår ett stort arbete med att se till att handledarna ökar sin kompetens kring skolans regelverk och 
kursernas betydelse. Vi behöver ha fler handledare som genomför handledarutbildningen. 

Yrkeslärarna kommer i större utsträckning att vara tvungna att lägga in i sin planering vilka moment eleven ska 
göra på sin APL för att säkerställa att kurser följs enligt de föreskrifter som finns. Introduktion för handledare 
är något som kommer att ses över för att säkerställa att även APL-platsen är införstådda med vad som 
förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av skolan och eleven. Lärarna måste också förtydliga gentemot 
eleven vad denne ska göra på sin APL så att förväntningarna blir rimliga. 

 

Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

Vi har haft en studie och yrkesvägledare på 50% i kombination med uppdrag som administratör 50%. Våra 
yrkeslärare har bedrivit vägledning i det dagliga arbetet då de har goda kunskaper om branschen. 

Målet är att starta varje termin med introduktionseleverna och gå igenom deras individuella studieplaner och 
lägga upp planering inför läsåret. Vi har utvärderat detta i slutet av läsåret. En stor del av eleverna saknar vid 
antagning behörighet till gymnasieskolans nationella program och går därför på ett av gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Introduktionselevernas behov av studie och yrkesvägledning uppmärksammas särskilt 
eftersom deras utbildningar är mer individuellt anpassade och kan under terminens gång justeras. 

Yrkeslärarna har en viktig roll som inspiratörer för eleverna. Alla yrkeslärare har arbetat inom det yrkesområde 
som de undervisar i och blir därför största källan till information. De kan ge fördjupad och aktuell information 
om branschen och arbetsmarknaden villkor och lön. De kan också informera om olika yrkesgrupper som finns 
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inom det yrkesområde som eleven utbildar sig inom och visa vilka möjligheter som finns. Syv informerar om 
vilka utbildningsvägar som finns för att uppnå behörighet till de olika alternativ. Syv och yrkeslärare har 
gemensamma informationstillfällen. 

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

Lärarna undervisar om arbete och arbetsmarknad i det dagliga men ser det inte oftast så. 

Studie och yrkesvägledaren brukar får disponera tid från klasserna för att ge information och vägledning i 
grupp. Framför allt är yrkeslärarna delaktiga och kan visa på alternativa vägar inom branschen. 

Eleverna har under sin APL mycket kontakt med arbetslivet. Vi bjuder också in företrädare från branschen som 
håller i information men har under året inte haft så många som vi önskat. 

Skolan har i största del program som attraherar pojkar. De flickor som söker har oftast gjort ett medvetet val 
och är relativt trygga i den normbrytning som finns i branschen. Skolans personal är väl medveten om att det 
föreligger en köns, social samt kulturell bakgrund inom yrkena. 

Studie- och yrkesvägledaren största uppgift är att hela tiden på ett opartiskt sätt hjälpa eleverna att få rätt 
information. Skolans studie- och yrkesvägledaren arbetar totalt 100% på skolan och finns tillgänglig dagligen 
för samtal. 

Studie och yrkesvägledaren har en adekvat utbildning och det ingår i dennes roll att hela tiden hålla sig ajour. 
Denne är också med i olika syv-nätverk. 

 

Slutsatser 

Skolan har haft SYV på 50% och det har varit svårt för SYV att hinna med den vägledning som våra elever har 
stort behov av då vi har elever som antingen ska ut i arbetslivet direkt efter avslutad skolgång eller som är 
introduktionselever med behov av stöd och information under och efter läsårets slut då de måste göra omval 
varje år. 

SYV är erfaren och har mycket god kunskap inom sitt arbetsområde vilket har lett till att vägledningen trots det 
har fungerat men ytterligare tid för ökat samarbete med yrkeslärarna och APL-platserna hade varit önskvärt. 
Eleverna hade då fått med sig ännu mer kunskaper kring arbetslivsfrågor, lagar och regler. En del av detta 
arbete kommer framledes att ligga på karaktärsämneslärarna som efter ett år i yrket har blivit mer erfarna och 
därför har mer kunskap om hur man kan arbeta med också vägledning i form av ökad branschkunskap för 
eleverna. 

Vi kommer under kommande läsår avlasta SYV:s arbete med vissa administrativa delar, detta så att denne kan 
fokusera mer på sin vägledarroll. 
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5. Sammanfattning och fokus framöver 
Under året så har vi haft en stor utmaning med pandemin och fjärrundervisning. Något som har varit en stor 
utmaning för oss och för våra elever. Trots detta så har vi kunnat ge eleverna en bra skola och undervisning 
vilket bekräftas i både undervisningsutvärderingen och likabehandlings- och värdegrundsenkäten (se statistik 
ovan). Antalet F-betyg och streck har också minskat vilket tyder på att undervisningen har varit av god kvalitet 
och att skolan har lyckats med sitt elevstödjande arbete. 

Under året så har vi varit framgångsrika i att fler elever blev uppflyttade från åk 1 till åk 2, en ökning på 50%. 
Till stor del beror det på den kreativa och för eleverna tidsbesparande och motiverande insats GiG innebär. Det 
vill säga, elever har i undervisningen mötts utifrån förkunskap och förförståelse för effektivare måluppfyllelse. 

Inför kommande läsår är vårt fokus bland annat närvarofrämjande arbete. Om eleven kommer till skolan har vi 
också möjlighet att tillsammans med hen arbeta mot examen och godkända betyg. Dessutom kommer vi 
fortsätta vårt likabehandlings- och värdegrundsarbete eftersom skolan har nolltolerans mot mobbning och 
kränkning eller annan särbehandling. Detta är ett arbete som ständigt måste vara i fokus för att dels förbättra 
dels bibehålla en god arbetsmiljö för alla. 

Vi ser att examensgraden har sjunkit under detta läsår, varför vi särskilt behöver fokusera på detta kommande 
läsår. Överlag behöver vi arbeta vidare med undervisningens kvalité men vi behöver också vidta åtgärder och 
sätta in specifika aktiviteter där vi ser att resultaten sticker ut. Detta inbegriper bland annat att se över vilka 
kurser som är utmanande för eleverna att nå målen i avseende Fordon- och transportprogrammet.  

Vidare behöver vi arbeta vidare med utvecklingen av APL. Fler elever ska ut tidigare och kvaliteten på 
uppföljningen av både närvaro och utförda moment på APL måste systematiseras och kvalitetssäkras. Vi 
kommer att göra det genom LoopMe. Ett annat viktigt område är det språkutvecklande arbetet. Vinsten med 
det är tryggare och säkrare lärare som har verktyg till att hjälpa och stötta elever, samverkan och därmed 
sambedömning mellan olika lärare då vi utgår från LoopMe och som resultat av detta ge möjlighet för elev att 
lära och därmed nå examen. Dessa två delar kommer ej att vara våra främsta fokusområden i vår kommande 
SKA-plan men är viktiga att framhäva som områden som vi särskilt kommer att arbeta vidare med. 
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6. Grundfakta 

Om Framtidsgymnasiet 

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

Framtidsgymnasiet i Malmö 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 Malmö 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 

El- och energiprogrammet Elteknik 14 15 20 

VVS- och fastighetsprogrammet VVS    

Fordon- och transportprogrammet   20   

Fordon- och transportprogrammet Transport  15 10 

Fordon- och transportprogrammet Personbilsmekaniker  3 4 

Fordon- och transportprogrammet Lastbilsmekaniker  2 4 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

IMY VVS- och fastighet 14   

IMY El- och energi 12   

IMY Fordon- och transport 17 1 1 

IMV VVS- och fastighet 7 3 2 

IMV El- och energi 13 7  

IMV Fordon- och transport 13 2 1 

IMS  11   
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Socioekonomisk bakgrund*  

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund 

2019/2020  16% 83% 

2020/2021  18% 82% 

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

 

 

Personal 

Vi har under året haft 16,3 lärartjänster varav 8 är behöriga. Vi har 6 GG-lärare varav 5 är behöriga. Av 
yrkeslärarna är 3 st behöriga och en håller på att avsluta sin lärarutbildning. 2 av de obehöriga har under året 
gått PiL-utbildningen.  

 

Organisation och arbetsformer   

Skolans övriga organisation består av Rektor samt biträdande rektor. Biträdande rektor har under läsåret 
undervisat i en kurs. 

Skolans elevhälsoteam består av Kurator på 60%, skolsköterska på 40%, samt heltidsanställd specialpedagog 
samt speciallärare. Båda sistnämnda har undervisat lite i sina tjänster. 

Vi har även 3 st studiehandledare på de större språken som somaliska, dari och arabiska. Skolan har även en st 
elevassistent och en administratör tillika studie och yrkesvägledare. 
Skolan har en st heltidsmentor och övrigt mentorskap fördelas på karaktärslärare. 

Ledningsgrupp består av rektor samt biträdande rektor. EHT leds av biträdande rektor. 

Skolan har 4 st förstelärare. 
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Underlag för utvärdering 2020/2021
Framtidsgymnasiet Malmö



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.
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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
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Attraktivitet
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Arbetsplatsförlagt lärande
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