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1. Ledare - Rektor har ordet 

Läsåret 2020/2021 

Läsåret 2019/20 avslutades med corona-pandemin med distansundervisning som en av följderna. Då trodde vi 
att vi varit med om något helt unikt och tog sats mot ett mer “normalt” läsår 2020/21. Så här i slutet av läsåret 
2020/21 kan jag summera ett helt “onormalt” år med många svängningar under året och där pandemin fått 
mycket fokus. Under läsåret har delvis distansundervisning varit ett mer eller mindre stående inslag under 
stora delar av läsåret och det har lagts mycket tid under året på att hitta planeringar, lösningar och 
tillvägagångssätt för att kunna ha så många elever som möjligt på skolan (närundervisning) utan att riskera att 
sprida någon smitta. Vi har fortsatt att jobba med de insatser vi bestämde inför läsåret men den största 
utmaningen har varit att hitta möjligheter till närundervisning. På skolan finns endast yrkesprogram och 
introduktionsprogram som alltid är kopplat mot ett yrke vilket betyder att alla elever har behövt vara på skolan 
i hög grad för att kunna tillägna sig praktisk undervisning. 

Många skolor valde att alternera sina elever på olika veckor men vi valde att gå en annan väg. Ledorden för oss 
när vi har planerat verksamheten har varit att behålla god kontakt med eleverna, effektivitet och att vikta 
tiden på skolan utifrån klassernas olika förutsättningar. Det har gjort att vi fördelat elever per veckodag istället 
för veckor. Fördelarna med det är att vi träffat eleverna ofta, vi har snabbt kunnat sätta in insatser om någon 
elev har hamnat efter men vi har också kunnat vikta så att olika klasser haft olika mycket tid på skolan utifrån 
hur deras realtids-MUD (måluppfyllelsedokument) sett ut. I MUD:en ser vi hur det går för varje elev i varje kurs 
och med bara en veckas fördröjning, och utifrån det har vi kastat om i planeringen. Skolans BFPED åk 1 har 
som ett exempel på det varit klart minst på skolan medan IN åk 1 varit på skolan betydligt mer. Det som är 
genomgående är att 90-95% av eleverna presterar sämre på distans, men i olika grader, så att få till 
närundervisning har varit ett prioriterat område. Med så mycket yrkesutbildning har vi haft naturliga perioder 
(APL) där antalet elever på skolan varit färre och det har vi också tagit med i beräkningen när vi lagt vår plan. 
Vid två kortare perioder under läsåret har vi stängt skolan helt utifrån mindre klusterutbrott. 

 

Det har också funnits glädjeämnen på skolan och det här läsåret startade skolans Barn- och Fritidsutbildning 
med åk 1. Det har gått väldigt bra, en härlig grupp elever som är något fler än vi räknat med och där 
majoriteten är tjejer vilket betyder att andelen på tjejer på skolan ökat markant. Det är något vi verkligen gläds 
åt. 
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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. De processer skolan arbetat med i år är arbetet för ökad 
närvaro, undervisning kopplat till planering, IMprove 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 mentorsgrupperna och i undersökningen som görs i januari diskuterar även 
biträdande rektor resultaten med varje mentorsgrupp. 
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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 är fortfarande hög. Från senaste årens 100% till att läsåret 2020/21 vara 97% 
(100% på VF, 93% på IN). Bland avgångseleverna på nationella programmen fanns det inte några flickor, endast 
pojkar.  
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Elevernas GBP (genomsnittlig betygspoäng) har höjts och når nu en ny toppnotering för skolan. Aldrig tidigare 
har GBP varit så högt som 14,0. Förra läsårets 12,9 var då toppnoteringen för skolan och det har nu höjts 
betydligt.  Bland avgångseleverna på nationella programmen fanns det inte några flickor, endast pojkar.  

Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet är nästan 22%, att jämföra med förra årets 24%. 

 

Samtliga elever  

 

 

Under året har det inte skrivits några nationella prov då det ställts in som en följd av pandemin. Skolverket tog 
istället fram ett bedömningsstöd som skolan använt istället. Tittar man på skolans betygsfördelning under året 
så ser man tydligt att andelen F har sänkts markant. Det man kan se bakom statistiken är att nivån på betygen 
inte är lika höga i åk 1 och 2 som i åk 3. Vi förväntar oss att GBP kommer att vara lägre närmsta åren. På skolan 
har det varit tydligt att vårens fjärrundervisning varit tuffa för eleverna och många elever har varit glada att 
klara ett godkänt betyg. Åk 3 har avslutat sitt läsår med APL och läste “bara” via fjärr  mellan november och 
mitten av mars, och då på 40%. Vi ser att flickornas betygsresultat ökat sedan året innan och att pojkarnas ökat 
marginellt. En förklaring kan vara att skolan i år startat Barn- och fritidsprogrammet på skolan och att antalet 
flickor på skolan i och med det ökat med nästan 300%. 

Elever på introduktionsprogram 

På IMY är det tydligt att eleverna inte nått de högre betygen i samma utsträckning som tidigare år men att 
andelen godkända betyg är något högre än förra året. Återigen ett resultat som vi tror rör fjärrundervisningen. 
Även om många IMY-elever varit på skolan mycket så är det en målgrupp som förlorar mest på 
fjärrundervisningen.  

De sista IM-eleverna som började på skolan 2016 och 2017 har avslutat sina utbildningar i år. I den statistiken 
kan vi läsa att av årskull 2016 är det 38% som tog examen på skolan, 21% som fick gymnasieintyg och 3% som 
fick studiebevis. I åk 2017 är siffrorna: 29% yrkesexamen, 31% gymnasieintyg och 3% studiebevis. Statistiken 
gäller alltså de elever som slutfört sin utbildning hos oss, har eleverna bytt skola och fullföljt en utbildning där 
syns det inte i statistiken. 
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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 

● Andel elever, (% 7-10) som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt 
(elevundersökning januari -21) 

 

 

● Andel elever som upplever sig trygga i skolan (LoV-kartläggning) 

 
● Andelen elever som känner sig trygga i skolan (elevundersökning januari 2021) 
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●  

I diagrammet för “jag tycker att eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra sätt” kan vi se att det är 
ytterligare 6 andelar som svarat 7-10  jämfört med året innan. Det som är extra roligt är att se den treåriga 
utvecklingen  med start 2019 där skolan gått från 74 till 89. Även medelvärdet har ökat under samma period 
från 7,8 till 8,4.  

Andelen elever som känner sig trygga på skolan har också ökat från 90 hösten 2020 till 92 hösten 2021. En 
marginell ökning men ändå en ökning.  Tittar man på samma frågeställning i elevundersökningen från januari 
2021 är det också 92% som svarat 7-10. Även där kan vi se en treårig förändring åt det positiva hållet även om 
den inte är så markant som “jag tycker att eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra sätt”. Den 
största skillnaden är att 89% av eleverna svarade 7-10 redan 2019 på trygghetsfrågan, medan “jag tycker att 
eleverna på min skola behandlar varandra på ett bra sätt” låg på 74 år 2019.Det har helt enkelt funnit större 
möjlighet för en mer markant förbättring i den frågan. 

4. Övergripande utvärdering av verksamheten 
(strukturkvalitet & processkvalitet) 

Undervisning – kunskaper och värden 

Organisering av undervisningen 

Organisering av undervisning har precis som det framgår av rektorns ord i början av rapporten varit ett område 
som skolan lagt mer tid på under året än i vanliga fall. i år har det handlat om att optimera möjligheter för 
närundervisning samtidigt som vi bedrivit fjärrundervisning. På skolan arbetar vi med verktyget realtids-MUD. 
Där kan vi följa varje elev i varje kurs varje vecka och utifrån det göra olika insatser kopplat till 
undervisningsgrupp, elev eller lärare. Det verktyget har varit mer centralt än någonsin då det också styrt hur 
mycket/lite varje klass varit i närundervisning under olika perioder.  

På skolan genomför vi pedagogiska forum varje vecka där all undervisande personal, delar av elevhälsan och 
skolledning finns med. Där diskuterar vi olika pedagogiska frågor utifrån en fastställd planering som utgår från 
skolans handlingsplaner. Det är främst förstelärare, speciallärare/specialpedagog och kurator som leder dessa 
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möten men även rektor och biträdande rektor kan ansvara för vissa delar/pass. Under året har vi bland annat 
jobbat med tillgänglig lärmiljö, lektionsdesign, digitala hjälpmedel, språkstörning och anpassningar, 
bemötande, språkbruk och hederskultur.  Under en period hade vi också fyra lärare som hade “uppvisnings 
lektioner” med övriga lärare med fokus lektionsdesign. Ett spännande inslag som vi kunnat genomföra fysiskt i 
fyra olika klassrum utifrån att vi haft fyra lärare som vågat ställa upp och genomföra lektionerna. 

Lärarnas arbetstid börjar kl 07.30 och varje morgon börjar med ett möte. Måndagar pedagogiskt forum, 
tisdagar ett kortare morgonmöte, onsdagar ett jättekort möte följt av tid för mentorerna att samverka kring 
sina mentorselever, på torsdagar ett kort morgonmöte och på fredagar teammöten, där de är indelade i olika 
team (IN, VF och ett blandat med GGÄ och BF) och genomför möten utifrån deras behov. På måndagar har vi 
möten till kl 8.45 och eleverna börjar kl 9.00 men övriga dagar finns det gott om tid att samverka med 
varandra efter mötestiden men innan lektionerna börjar kl 8.30. 

Under året har vi jobbat med ett dokument där vi kortfattat och i punktform spaltat upp innehållet i 
läroplanen och sedan tittat lärare för lärare vad de jobbar med för områden och utifrån det se vad varje klass 
får med sig. Det lärarna jobbat med ska också finnas med i deras pedagogiska kursplanering. Det här är några 
av de insatser som vi jobbat med utifrån en av våra handlingsplaner. Att verkligen kunna försäkra oss om att 
eleverna får allt innehåll med sig och att vi vet hur och när. Det här kommer vi också att utveckla till 
kommande läsår. Mycket av läroplanen är ju också ett förhållningssätt, värden och bemötande och det 
genomsyrar pedagogiska forumen och andra gemensamma planeringsdagar som vi har under åren.  

Undervisningstiden fördelas utifrån skolans resultat, med mål att så många som möjligt ska nå examen men 
också utifrån elevernas intresse och programval. Det innebär att de flesta gymnasiegemensamma ämnena får 
tid på bekostnad av individuella val och att vi försöker lägga ut mycket tid på vissa yrkeskurser som vi också 
förlägger APL-tid på. Det gör vi för att kunna gå igenom allt innehåll på skolan för att sedan kunna fördjupa sig 
på APL:en då flera APL-platser har svårt att styra innehållet för att de behöver fokusera på de ordrar de har då. 
När det gäller schemaläggning så försöker vi ha något längre yrkeslektioner, kortare lektioner i teoretiska 
ämnen och vi har sammanhållna skoldagar. 

Utvärdering av undervisningen  

Skolan har fina resultat gällande elevernas resultat och når igen en hög examensgrad och den genomsnittliga 
betygspoängen för åk 3 höjs. Det vi kan se är att undervisningen på skolan är avgörande eftersom 
fjärrundervisningen har fungerat mindre bra. Eleverna behöver ha mer kontakt och mer stöd i genomförandet 
än vad fjärrundervisning kan erbjuda. Fjärrundervisningen har undervisningsmässigt fungerat bra överlag, men 
det är ändå inte i närheten av vad som sker i klassrummen när eleverna är här. När eleverna inte är i 
klassrummet har de svårare att be om hjälp men framförallt så blir det tydligt att de saknas någon som hela 
tiden följer upp, hjälper till med fokus och snabbt kan se om det behövs hjälp. I klassrummet får eleverna 
myckets stöd som har med igångsättning, fokus, och slutförande att göra och det i en miljö som uppmuntrar 
till studier. Hemma finns det många distraktioner och ingen som ser när man tappar fart eller fokus.  En 
avgörande faktor har varit att vi planerat för att rätt klasser ska vara på skolan i rätt mängd, och att vi kunnat 
nyttja APL-perioderna för att kunna öka närundervisningen för olika grupper. Närvaron är över året lite högre 
än förra året men vi väljer att inte lägga något fokus på den i år. Siffrorna är inte helt tillförlitliga då de i många 
fall berättar om en elev varit inloggad eller inte på distans, men inte om eleven tagit aktiv del i undervisningen. 
Dessutom har elever som velat och kunna gå till skolan behövt vara hemma för att de haft lätta symtom eller 
väntat på provsvar. Vi ser att närvaron varit högre när eleverna haft mer fjärrundervisning, men lärarna vittnar 
om att det blir mindre gjort under fjärrundervisningen. Närvaron är lägre vid fysisk undervisning men då 
vittnar lärarna om att de ser resultat på elevernas studier. På grund av rådande situation lägger vi alltså inte så 
stort fokus på närvarostatistiken utan effekten av hur olika beslut slagit på elevernas resultat har varit desto 
viktigare.  
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Det vi ser är också att eleverna ofta riskerar betyget F fram tills sista veckorna i maj/juni då eleverna ofta sätter 
hög fart med arbetet. Målet blir att försöka få eleverna att lämna in uppgifterna under året när de är tänka att 
lämnas in för att motverka stressen som nuvarande arbetssätt ger både för elever och personal. 

Under året har tre anmälningar om kränkande behandling gjorts och i två av fallen har kränkningar 
konstaterats. Det samstämmer med de siffror vi ser i LoV-enkäten och elevenkäten som visar att eleverna är 
ytterligare lite tryggare i år och att eleverna även tycker att man behandlar varandra bra. I sammanhanget ska 
man också komma ihåg att eleverna träffats mycket mindre, att det varit färre elever på skolan vilket också 
påverkar möjligheterna att utsätta varandra. Fjärrundervisningen skulle kunnat ge utrymme för en annan form 
av kränkningar men ju längre fjärrundervisningen pågått desto mer släckta kameror och mindre interaktion har 
skett.  

Elevhälsan har haft fler ärenden än någonsin och mycket på grund av att elever mått dåligt. Många elever har 
tappat sina rutiner, slutat röra på sig och har fått många tankar kopplade till pandemin. Dels har elevhälsan 
jobbat med eleverna och också hänvisat dem vidare men under mars månad gjorde vi även en insats för hela 
skolan med #vågasvettas som förmedlade budskapet om vikten att behöva röra på sig för att må bra.  

Realtids-MUD:en som vi jobbat med under pandemin är här för att stanna. Det verktyget är uppskattat av 
personalen och ger en väldigt fin grund för att jobba vidare. Ett låttåtkomligt, lättanvänt och enkelt verktyg 
som går fort för lärarna att använda och ger mycket värdefull information för mentorer. Den ger också en 
signal till övriga som kan se hur de kan hjälpa till, antingen genom att omfördela resurser, att man kan få 
handledning som lärare eller att elevhälsan upprättar ärenden. I grunden ger realtids-MUD:en information om 
hur det går för varje elev i varje kurs med bara en evckas fördröjning, samtidigt som man kan se tidigare satta 
F/S och hela hela elevens väg mot examen.  Så oavsett världsläge så kommer skolan att fortsätta att arbeta 
med det. En gång per månad har vi möten kopplat till realtids-MUD:en och de har under året skett digitalt som 
så mycket annat. Att genomföra mötena digitalt har påverkat mötena positivt genom att de varit effektivare 
och vi har gått mer rakt på sak, genomförda åtgärder - kommande åtgärder och när vi hittat gemensamma 
ämnen så har vi kort diskuterat dem. De mötena kommer förmodligen vara digitala fortsättningsvis också. En 
stor fördel med realtids-MUD:en är att vi tidigt fångar upp “problem” exempelvis får vi tidigt en signal om det 
är någon elev som undviker vissa lektioner/kurser och kan arbeta vidare med det. Det är nog en av 
anledningarna till att det saknas betygsunderlag för så få elever på skolan. I de allra flesta fallen lyckas vi 
motivera eleven så pass mycket att eleven åtminstone anstränger sig för att få ett F för att på så sätt kunna få 
en examen.  

Slutsatser 

Slutsatserna pekar på att det här är ett område som påverkats mycket av pandemin och de insatser som gjorts 
för att hålla skolan igång. Det har blivit mer fokus på skolan som kunskapsförmedlare och mindre fokus på 
skolan som en social plats. Det har också gjort att elevernas mående varit sämre. Skolan har varit bra på att ha 
kontakt med elever och fånga upp de elever som varit på väg åt fel håll. Skolan har också, med facit i hand, valt 
en strategi som fungerat och som optimerat elevernas möjlighet till närundervisning och i och det har 
resulterat i bra studieresultat. Skolan är bra på att ställa om och hantera uppkomna situationer utifrån 
elevernas bästa. Det här har varit en strategi som hade kunnat påverka skolan negativt då risken för större 
spridningar vid coronautbrott är högre, men med tydlig kommunikation om vad som gällt på skolan blandat 
med lite tur så har året flutit på relativt bra och skolan har varit förskonad från större utbrott.  

Återigen visar vi på fina examenssiffror men också i kombination med ökad genomsnittlig betygspoäng vilket 
visar att skolans organisation och arbete med utveckling ger resultat. Vi har haft en grundstomme av lärare på 
skolan som jobbat länge nu och under våren har tre av dem sagt upp sig, det är sammanlagt ca 30 års 
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erfarenhet från den här skolan som försvinner till sommaren, vilket gör att skolan behöver titta på strategier 
för att den kultur som finns ska leva vidare.  

Det som händer i klassrummet är avgörande för studieresultaten, tryggheten, studieron och elevernas trivsel. 
Vi behöver alltid fortsätta att jobba med undervisningsmetoder för att hela tiden utvecklas och nå målgruppen 
än bättre.  

 

Introduktionsprogram (IM) 

Organisering av introduktionsprogram 

Skolan erbjuder IMV kopplat till alla tre nationella program på skolan. Skolan erbjuder dessutom IMY i några 
olika former. IMYIN, IMYVF och IMYBF där eleverna läser integrerat tillsammans med nationella elever. Skolan 
har också två IMY-utbildningar mot Industritekniska programmet som läser i egna grupper. Den ena gruppen 
läser mot CNC och den andra gruppen mot svets.  

Eleverna har ett schema under veckans alla dagar och startar sin skoldag oftast vid 8.30 och går sedan till ca 
15.00 på dagarna, skolan har inte några håltimmar. Introduktionsprogrammet är en del av skolan och är lika 
inkluderad i verksamheten som övriga utbildningar. Det innebär att förutsättningarna för lärare, möten osv ser 
precis likadant ut som för övrig personal och elever på skolan. Så på samma sätt som vi följer upp de nationella 
eleverna i MUD och realtids-MUD:en så gör vi på samma sätt på IM-programmet. Där förändrar vi också 
elevernas individuella studieplan, i samråd med eleven, när vi ser att det skulle kunna vara en gynnsam insats. 
Nästan alla lärare undervisar på både nationella- och introduktionsprogram. 

IMprove är ett projekt som drivs av SKL genom Europeiska socialfonden. Genomförandefasen har pågått i två 
år och kommer att pågå ytterligare ett läsår. Framtidsgymnasiet Nyköping driver ett eget delprojekt. 
Bakgrunden är att man nationellt ser att nyanlända har svårare att slutföra sina studier och svårare att 
etablera sig på arbetsmarknaden än övrig befolkning. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla 
användbara och verksamma modeller som underlättar för unga nyanlända att komma vidare från 
introduktionsprogram, till vidare studier eller arbete. Det handlar om att utveckla modeller för att 
tillgängliggöra gymnasieskolans organisation och skapa mer sammanhållna studievägar som i lika hög grad ger 
positiva effekter för kvinnor som för män. På Framtidsgymnasiet kommer insatserna gynna de flesta eleverna 
på skolan, inte bara nyanlända på IM, eftersom många insatser handlar om arbetssätt och 
kompetensutveckling för personalen. Under läsåret har skolan genomfört de flesta aktiviteter som legat i 
handlingsplanen kopplat till detta men utifrån personalomsättning så har några av aktiviteterna fått stå 
tillbaka. 

 

Utvärdering av introduktionsprogram 

Vi kan sammanfatta våra IM-elevers resultat i två årskullar då de sista eleverna som påbörjade IM 2016 och 
2017 nu lämnat skolan. 

Av åk 2016 kan vi se att 38% nått examen på vår skola, 21% har fått gymnasieintyg, 35% avbröt sina studier, 
3% blev behöriga och bytte skola och 3% fick studiebevis hos oss. 
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2017: 29% fick yrkesexamen på skolan, 31% fick gymnasieintyg, 3% fick studiebevis och 37% avbröt sina 
studier. 

I åk 2018 är det fortfarande några elever som är i studier så det går inte att få några slutgiltiga siffror men som 
det ser ut nu har 28% uppnått yrkesexamen och 39% gymnasieintyg. Andelen elever med gymnasieintyg ökade 
med kullen 2018 eftersom det var första året vi tog emot elever på vår tvååriga IMY-utbildning mot CNC. 

Av våra avgångselever med examen har 45% påbörjat sina studier på Framtidsgymnasiet Nyköping på ett IM-
program.  

När eleverna börjar studera på skolan hålls ett uppstartssamtal med varje elev där studieplanen bestäms och 
där man förklarar vad ett Introduktionsprogram är och vad det leder till. Under utbildningens gång 
återkommer den informationen ofta och det är framförallt mentorerna som ger den informationen. Eleverna 
upplevs ha bra koll på sina studier och vet vad som krävs för att bli behörig, få börja på ett nationellt program 
och vilka vägar som finns om man stannar på introduktionsprogrammet. 

Eleverna läser yrkeskurser enligt en fastställd poängplan och till det läggs 
grundskoleämnen/gymnasiegemensamma kurser till. Individuella studieplanerna följs upp i samband med 
MUD-mötena och utifrån nuläge tar elevcoach eller rektor ett samtal med eleven om att eventuellt förändra 
studieplanen. Ibland handlar det om att eleven behöver läsa färre kurser/ämnen för att få mer tid att klara ett 
färre antal betyg och ibland handlar det om att utöka studieplanen för att eleven behöver en större utmaning. 

Utbildningarna ser olika ut men fungerar bra utifrån syfte och längd. IMY-CNC är tvåårig och det passar 
eleverna på utbildningen bra, det är oftast lite äldre elever som påbörjar utbildningen och de känner sig 
“färdiga” med gymnasietiden när de lämnar utbildningen. CNC-utbildningen är annars den IMY-utbildning som 
diskuteras mest på skolan i form av framtida utveckling. Vi har under året tittat på möjligheter att certifiera 
eleverna och ge “grönt kort” vilket är en kvalitetssäkring av studenterna. Vi kommer att fortsätta att 
undersöka den möjligheten till hösten. Utbildningen fungerar som den är men utifrån att det är en IMY-
utbildning så skulle vi vilja att eleverna fick något annat än ett gymnasieintyg att visa för arbetsgivarna. På IMY-
svets får eleverna exempelvis möjlighet att göra en svetsarprövning som de sedan kan ta med sig och visa för 
arbetsgivare, vi jobbar för att få till motsvarande för CNC. Oftast utfärdats gröna kort på Komvux men det 
verkar inte omöjlig att vi också ska kunna få den möjligheten. 

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 

Slutsatserna är att resultaten för IM-eleverna ser bra ut och många elever får med sig mycket från sin tid på 
Framtidsgymnasiet. Det man kan reagera på är att det så stor andel som lämnar skolan i förtid, i kullarna från 
2016 och 2017 är det nästan 40% av eleverna som inte slutför sina studier. I många fall finns det förklaringar 
men den här siffran indikerar ju att det finns mer att göra gällande undervisning och närvaroarbetet. 

Andra slutsatser som går att dra är att det sätts färre F även på IM, det stannar alltså inte bara på nationella 
program utan vi ser en progression på IM. De visar på att de strategier och metoder vi jobbar med slår igenom 
på hela skolan vilket bekräftar att IM-programmet inte är separerat från övriga skolan utan precis som vi tror 
är en integrerad del av vår vardag. 



13 

Vi skulle också vilja knyta CNC-utbildningen lite mer till branschen och ge eleverna möjlighet att ta ett eget 
certifikat i form av Grönt kort. Vi tror att det skulle öka elevernas anställningsbarhet.  

 

Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Bedömning och betygsättning hör starkt ihop med planering. Vikten av att planera för bedömning är något vi 
haft med oss under en längre tid. Skolan arbetar sedan två läsår tillbaka med något som kallas “Hållbar 
planering”, det innebär att vi under strukturerade former och med kollegial fortbildning arbetar med våra 
pedagogiska planeringar för att dels öka måluppfyllelsen, dels konkretisera vad vi ska göra och hur vi ska 
bedöma det men samtidigt för att också säkerställa att undervisning och bedömning sker rättssäkert. Varje 
fredag har lärarna tid i sina Team (ungefär arbetslag) och där har de alltid möjlighet att diskutera bedömning 
tillsammans med sina kollegor inom samma område (IN, VF, GGÄ). Under året har vi också använt det 
bedömningsstöd som Skolverket tagit fram istället för nationella prov. Även annat bedömningsstöd från 
Skolverket har använts.  Under året har vi arbetat med APL och lagt tid på att ta fram nya mål till APL och också 
arbetat med trepartsamtal och bedömningssamtal med syfte om att höja kvaliteten. Året har satt stopp för 
fysiska besök på arbetsplatserna men de digitala träffarna har fungerat jättebra och det är något vi vill kunna 
behålla och jobba vidare med för att kunna komplettera fysiska besök framöver. Både arbetsplatserna och 
skolan är nöjda med digitala möten som alternativ. 

På skolan finns också pedagogiska forum - en tid varje vecka där pedagogiska frågor diskuteras under ledning 
av förstelärare. Där kommer ofta frågor och diskussioner kring planering, undervisning och bedömning upp.  

Utvärdering av bedömning och betygsättning  

Skolan har en väl utvecklad organisation för att jobba med fortbildning och kvalitetssäkring av bedömning och 
betygsättning. Den bygger på och drivs av kollegialt arbete och tillsammans hittar vi strukturer för att ta 
arbetet framåt. Nya lärare har fram tills nu fått stöttning av sina kollegor och försteläraren har jobbat lite extra 
med nyanställda kring just betyg och bedömning. Under året har skolverkets bedömningsstöd fått större roll 
på skolan då nationella proven uteblev. Utvecklingssamtalen har nästan uteslutande genomförts digitalt men 
det har varit uppskattat av många, framförallt vårdnadshavare med lite längre till skolan. Vi vill fortsätta att ha 
möjlighet att genomföra den typen av samtal digitalt. I undervisnings utvärderingen kan vi se att skolans lägsta 
resultat handlar om hur eleven upplever om de får bra information om hur det går för dem i kursen, vilket då 
blir ett av våra utvecklingsområden. 72% ansåg under hösten att de fick bra information, och på våren 76%. 
Under den tiden har inte skolan haft något särskilt arbete för att höja den siffran men många lärare har själva 
haft det som utvecklingsområde och framförallt lagt in extra enskilda avstämningar med eleverna.  

Slutsatser  

Skolan har fina resultat men som alltid finns det saker att ta med sig och utveckla. Till nästa år vill vi att 
eleverna ska uppleva att de i högre grad får bra information om hur det går för dem i kurserna. Dessutom ska 
vi fortsätta att arbeta med planeringar kopplat till bedömning. Det är ett arbete som ständigt behöver 
utvecklas även om vi känner att vi kommit relativt långt. Det som blir nästa insats är att starta en 
introduktionsutbildning för nyanställda så att de får ta del av det arbete vi gjort och att de snabbt kommer in i 
hur vi jobbar på skolan, framförallt med avseende på Hållbar planering men också en mängd andra områden 
som till syvende och sist syftar till att eleverna ska nå längre  i sina kurser.  
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Elevhälsoarbete 

Organisering av elevhälsoarbetet 

På skolan finns ett elevhälsoteam som i vid läsårets början bestod av kurator 80%, specialpedagog 100%, 
skolsköterska 40%, elevcoach (ej lagstadgat uppdrag) 100% och skolläkare och skolpsykolog som är gemensam 
för Praktiska gymnasieområdet. Vid höstlovet slutade vår specialpedagog och ersattes i januari av en 
speciallärare istället på 80%. De båda har dock i stort sett samma uppgifter på skolan men har lite olika 
bakgrunder. 

Elevhälsan träffas varje tisdag 9.30 - 11.00 för att genomföra ett åtgärdande möte där fokus är enskilda elever 
och hur vi arbetar framåt. Mötena dokumenteras i ett elevhälsoprotokoll. Varannan vecka på tisdagar 15.00 - 
16.00 träffas gruppen tillsammans med rektor för ett främjande/förebyggande möte där fokus är på olika 
insatser eller analys av olika resultat och framåtsyftande diskussioner utefter det. Det mötet dokumenteras  i 
ett annat protokoll. 

Skolsköterska jobbar mycket med hälsosamtal, vaccinationer och samtal kring olika livsstilsfrågor men är också 
med och föreläser för eleverna när det är aktuellt, tar fram material till mentorsmöten och föreläser för 
personal. 

Kurator ansvarar för att ta fram material och struktur och ger stöttning till mentorerna när det gäller att 
planera sina mentorsmöten. Kurator är också inblandad i pedagogiska forumen och samtalar/utbildar 
personalen i vissa frågor, exempelvis har vi jobbat med hedersförtryck och språkbruk i år. Kurator har också ett 
ansvar i att följa upp mentorernas arbete med närvarorutinen och träffar varje mentorpar tre gånger per 
termin för att gå igenom klassen och vilka insatser som är gjorda eller som ska göras. Kurator har också varit 
delaktig i skrivandet av närvarorutinen och CSN-rutinen och har ett särskilt ansvar för att bestämma vilka 
elever som är undantagna CSN-anmälan och inte. Kurator är ute och föreläser i klasser, träffar personal för 
handledning, träffar elever enskilt och är ett stöd för rektor i strategiska frågor kring värdegrund, bemötande 
och närvaro. Kurator ansvarar också för Framtidskampen och aktiviteter kopplade till den. Kurator tillsammans 
med speciallärare och idrottslärare har också planerat och genomfört #vågasvettas som gick av stapeln i mars. 
Kurator samverkar också med en hel del andra myndigheter och instanser. 

Speciallärare arbetar med pedagogiska utredningar, förbereder beslut om särskilt stöd, följer upp och 
utvärderar särskilt stöd, handleder personal, genomför samtals/utbildningsinsatser hos personal i form av 
anpassningar i undervisningen, bemötande, planering, bedömning osv. Specialläraren jobbar också som stöd 
vid vissa lektioner och även enskilt med elever. Speciallärare fungerar också som strategiskt stöd tillsammans 
med förstelärare i frågor som handlar om undervisning eller klassrummet.  

Elevcoach jobbar mer operativt med att stötta eleverna i deras skolarbete och närvaro. Mycket tid av arbetet 
handlar om att ha kontroll över vilka elever som behöver lämna in vad, se till att ha en dialog med eleven och 
jobba med listor för att tydliggöra för eleven vad som ska göras, ringa/SMS:a och jobba för att eleverna 
kommer till skolan, ha koll på elevernas studieplan och flagga om något avviker, fånga upp eleverna i 
korridoren och möta dem på morgonen. Elevcoachen driver också med hjälp av olika lärare och resurser 
Målpass som är en sorts läxhjälp som ligger vid olika tillfällen i veckan.  
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Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Skolan har ett väl fungerande elevhälsoarbete som till stor del består av främjande och förebyggande insatser 
men också står redo för att jobba åtgärdande. Andelen elever med F, examensgraden och våra 
elevundersökningar visar att deras arbete knuffar skolan i rätt riktning. Elevhälsan är noga med att betona att 
de arbetar tillsammans med övrig personal, det är samverkan som gör skillnad för eleverna. Den siffra som inte 
rört sig senaste åren är studiero som parkerat runt 75-77% andel nöjda elever.  

Slutsatser  

Elevhälsans arbete fungerar bra och det finns en väl fungerande rollfördelning i gruppen även om samverkan 
står i fokus. I mångt och mycket handlar det om att bibehålla arbetet, utveckla de insatser som redan påbörjats 
och få det att fungera även när skolan växer. Det vi tar med oss lite extra till nästa år är arbetet med studiero 
som vi hoppas kunna utveckla. Målet är att fler elever ska vara nöjda med studieron. 

Det är också viktigt att skolans värdegrund och kultur sprids vidare till ny personal på skolan och därför har en 
introduktionsutbildning för nyanställda planeras till hösten. Kurator och speciallärare har tillsammans med 
försteläraren en stor roll i utbildningen.  

 

Arbetsplatsförlagt lärande 

Organisering av APL 

Under året har biträdande rektor haft ett särskilt APL-ansvar där utveckling och anskaffning av platser stått på 
agendan. Biträdande rektor har under året samlat yrkeslärare, fortbildat och arbetat för att implementera de 
arbetssätt vi började arbeta med redan förra året. Det gör att vi kommit ganska långt i arbetet, har väl 
inarbetade företag, en bra dokumentstruktur, kunskap om trepartssamtal och bedömningssamtal osv. Året 
blev dock annorlunda och ganska tidigt på året fick vi indikationer på att det skulle bli svårt att få ut elever på 
APL, framförallt mot Industritekniska programmet. Under hösten var vi tvungna att flytta fram IMYCNC:s APL 
period då vi helt enkelt stod utan platser. APL:en flyttades då till början av vårterminen i stället. Kort därefter 
var det dags för VF åk 2 att gå ut på APL och även där var det trögt, många elever fick plats men några elever 
fick göra APL på skolan. Efter höstlovet var det BFPED åk 1 som skulle ut och det är vår första BF-klass någonsin 
och platserna var inte etablerade. Alla elever utom fyra fick plats, och resterande fyra fick plats under början 
av vårterminen. Alla elever på BF har alltså fullföljt sin APL på relevant plats. Under hösten hade vi kontakt 
med industrin och alla större företag (bland annat Scania och SSAB)  stängde helt för APL-elever. Det innebar 
att cirka hälften av IMYCNC, IMYSVE och IN åk 2 kom ut på APL, resten har gjort APL på skolan. Gällande åk 3 
(IN och VF) har ca två tredjedelar gjort APL på företag och resten har gjort det på skolan.  

Om vi räknar med de platser som är inarbetade och där vi brukar placera elever som nu sagt nej utifrån 
pandemin så skulle alla elever haft plats. Att göra APL på skolan är inte särskilt bra, eleverna får inte den 
verklighetsträning som de får på företagen utan de faller snabbt in i samma mönster som de har ordinarie 
skolveckor.  

Till det här läsåret skulle skolan också skicka sina första elever på APL utomlands genom Eramus-projektet. 
Detta blev tyvärr inställt utifrån pandemin. 

Utvärdering av APL 
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Andelen elever som fått en relevant APL-plats är betydligt lägre än ett vanligt år. Här är det dock pandemin 
som satt käppar i hjulen och olika företags restriktioner och orderingångar har gjort det svårt att vara APL-elev. 
Det vi är glada för är att alla eleverna på BF har fått en relevant plats och innan läsåret startade var det den 
utbildning vi var mest oroliga för eftersom vi är nya på programmet. Den kommunala förskola/skolan i 
Nyköping tog emot färre elever än vad de hade lovat för (mycket frånvaro kopplat till pandemin) men det löste 
sig ändå genom att andra verksamheter tog emot. 

Eleverna har ändå fått med sig godkända betyg i större grad än tidigare år men vi kan se att betygen i åk 1 och 
2 är lägre i vanliga fall och det kan mycket väl bero på att eleverna varit ute på APL i lägre grad tillsammans 
med att de praktiska inslagen på skolan minskat till förmån för teori som gått att lösa på distans.  

Kopplingen till branschen har till viss del varit svagare i år då vi inte kommit ut på studiebesök och inte heller 
tagit emot besök på skolan, men vi har ändå haft vissa digitala kontakter.  

Under läsåret har vi också utbildat alla våra elever i åk 3 till APL-handledare genom Skolverkets utbildning. 
Detta för att vi ser att många av våra gamla elever fungerar som handledare för nya och i och med det är det 
bra om de redan fått med sig utbildningen.  

Slutsatser 

Det vi ser är att det är för många elever för att ha en personal som är ansvarig för anskaffandet av platser. Det 
blir toppar där många elever som ska ut och då hinns det knappt med när det är en och samma person som 
har ansvaret. Detta har inte påverkat årets ansförskaffning på annat sätt än att vi konstaterat att det inte är 
hållbart att arbeta på det här sättet längre nu när skolan blivit större.Till nästa år kommer biträdande rektor 
fortsatt att ha ansvaret för APL men anskaffandet av platser faller tillbaka på ansvariga yrkeslärare och Teamen 
(liknande arbetslag) att lösa. Biträdande rektor kommer fortfarande att hålla i trådarna och initiera arbetet och 
de olika delarna men det stora ansvaret att skaffa platserna fördelas ut på fler personer. Biträdande rektor 
kommer fortfarande att hålla i trådarna kring den internationella APL:en.  

Att biträdande rektor fortfarande är ansvarig är för att se till att vi fortsätter jobba enligt den struktur och plan 
som byggts upp men också för att det fortfarande finns delar där vi behöver bli bättre. LoopMe är ett sådant 
område, ett verktyg som ska förenkla kontakten mellan elev, handledare och lärare, men som lärarna upplever 
som krångligt och inte kommit in i ordentligt. Verktyget är dock en av Praktiska gymnasieområdets satsningar 
så vi behöver göra ett större försök än vi hittills gjort för att se fördelarna.  

 

Studie- och yrkesvägledning 

Organisering av studie- och yrkesvägledningen 

Till läsårets start hade en ny administratör/SYV anställts på skolan. Efter en kort tid på skolan lämnade 
personen sin tjänst på skolan. Då stod skolan utan SYV under rekryteringsperioden och i slutet av januari 
började nästa administratör/SYV. Återigen upprepade sig samma sak och under maj månad lämnade personen 
sin tjänst. Under läsåret har SYV varit ute i alla klasser och föreläst om examen, vidare studier, att söka jobb 
osv. Det här är också saker som vi väver in i utbildningen på andra sätt exempelvis genom vårt treåriga projekt 
Namnet på din dörr, och i svenska undervisningen där eleverna skriver CV och personligt brev. Yrkeslärare 
ansvarar för själva yrkesvägledningen genom samtal, diskussioner och studiebesök.  SYV har hjälp IM-eleverna 
med sina gymnasieval i samverkan med deras mentor. Mentorerna ansvarar för att prata om studieplaner, 
gymnasieexamen, individuella val och inriktningsval. Det är något som arbetas med under mentorstid.  



17 

Under perioderna när SYV inte har funnits på plats har rektor och elevcoach hjälp till att ordna studiebesök på 
andra skolor, tagit emot besökare osv.  

När det gäller arbetet med studieplaner så är inte det en arbetsuppgift som ligger på SYV utan det är rektor 
som ansvarar för. Uppföljning av IM-elevernas individuella studieplaner ansvarar skolans elevcoach för. 

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen   

Utifrån att skolan inte haft någon fungerande studie- och yrkesvägledare under året så har det fungerat väldigt 
väl i all fall. Eleverna har bra “koll” på sina studier och vad som krävs för att nå examen/gymnasieintyg. 
Eleverna upplevs ha bra koll inför individuella val och upplever att de fått bra insyn i de olika inriktningarna 
innan de väljer. Många elever som funderar på grundläggande högskolebehörighet har också fått hjälp att 
fundera extra kring det valet utifrån sina förutsättningar. När eleven valt yrkesprogram och inriktning så riktar 
vi utbildningen efter det. Det innebär att det inte blir så mycket fokus på kön och social- och kulturell bakgrund 
kopplat till yrkesval eftersom de är på den utbildning de är. Däremot så jobbar vi alltid med normkritiskt 
förhållningssätt och pratar ofta om dessa områden kopplat till arbetsplatser, språkbruk och arbetsmiljö osv. 
Det är något alla lärare på skolan jobbar utefter med stöd, kunskapsinhämtande och ibland hjälp i klassrummet 
av kurator och ibland även skolsköterska.  

Slutsatser 

Vår slutsats är att många delar av en studie- och yrkesvägledares arbete är fördelat på andra funktioner vilket 
gör att vi ändå lyckats göra många delar bra. Dock saknar vi någon med spetskompetens som kan hålla ihop 
hela arbetet och det är något vi behöver hitta en långsiktig lösning för.  
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5. Sammanfattning och fokus framöver 
Sammanfattningsvis knyter vi ihop ett av de märkligaste åren vi varit med om och hoppas att vi under nästa år 
för uppleva ett mer “normalt” läsår. Vi tar med oss att vi ställt om och hittat lösningar för att fortsätta ge 
eleverna förutsättningar för att nå godkända betyg och också betyg högre än godkänt. Ytterligare något vi tar 
med oss är att vi ser att eleverna mår bäst av att vara på skolan och när de mår bäst och vi har förutsättningar 
att undervisa dem i klassrum så når vi också längre. Det ska bli spännande att se vad vi kan lyckas med när vi är 
tillbaka i ordinarie närundervisning.  

Det vi vill fortsätta att jobba med är vad som händer i klassrummet och det i form av studiero, 
undervisningsmetoder, bedömning och att föra vår kultur vidare. Detta för att öka kvaliteten på 
undervisningen, men också för att vi tror att det kommer att påverka närvaron positivt. Det kommer att 
innebära gemensamma klassrumsregler till nästa läsår, fokus på undervisning och bedömning på pedagogiska 
forum och en ny utbildning för nya lärare på skolan och vi knyter dem dessutom till varsin mentor. Vi vill att 
Hållbar Planering och Vision 2025, som skolan arbetat med i två läsår, ska fortsätta att leva och att vi ska 
fortsätta att jobba mot visionen.  

Skolan ska också arbeta vidare med temamånader kring fysisk aktivitet #vågasvettas och till nästa läsår också 
#vågakärlek som utvecklar vårt arbete kring normer, relationer och kärlek. #vågakärlek har vi inte nämnt 
tidigare i det här dokumentet men den finns som en insats i vår Plan mot kränkande behandling. Vi uppdaterar 
också och gör små justeringar i vår CSN-rutin och kommer också införa en ny mall för frånvaroutredningar. 

För att eleverna ska få större möjlighet till information kring hur det går för dem i kurserna kommer skolan att 
arbeta för att eleverna ska få omdömen ett par gånger under kursens gång i matriserna i SchoolSoft. För kurser 
som ligger från augusti till juni kommer det finnas gemensamma perioder när matriserna ska vara ifyllda och 
publicerade. 
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6. Grundfakta 

Om Framtidsgymnasiet 

Huvudman för Framtidsgymnasiet Nyköping är Framtidsgymnasiet Öst AB, som är en del av AcadeMedia.  

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

Framtidsgymnasiet hade läsåret 2020/2021 sex 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 Nyköping 

Elever per program och årskurs 

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3 

Industritekniska programmet Svets-teknik 14 (IN)  6 

Industritekniska programmet Driftsäkerhet- och underhåll - 5 10 

VVS- och fastighetsprogrammet Kyl- och värmepumpsteknik - 7 9 

VVS- och Fastighetsprogrammet VVS-teknik 22 (VF) 10 12 

Barn- och Fritidsprogrammet Pedagogiskt arbete 10 - - 

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3 

Programinriktat val Industritekniska programmet 5 1  

Programinriktat val  VVS- och fastighetsprogrammet 4 1  

Programinriktat val Barn- och Fritidsprogrammet 7 - - 

Yrkesintroduktion Industritekniska programmet 14 13 6 

Yrkesintroduktion VVS- och Fastighetsprogrammet - - 1 

Yrkesintroduktion Barn- och Fritidsprogrammet 4 - - 
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Socioekonomisk bakgrund*  

Läsår Andel flickor Andel högutbildade föräldrar Andel utländsk bakgrund 

2019/2020  16% 47% 

2020/2021 12% 17% 39% 

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

Personal 

På skolan finns 5,5 lärare som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen. Av dem är 3 behöriga, 1 har 
påbörjat yrkeslärarprogrammet och 1 är i ämnesstudier på universitet. 

På skolan finns 9,5 yrkeslärare. Av dem är 3 legitimerad yrkeslärare, 3 i pågående yrkeslärarutbildning (+ den 
person som har halva tjänsten som yrkeslärare), två har avslutat vår internutbildning PiL och en lärare saknar 
“bara” en C-uppsats för att få examen på yrkeslärarprogrammet, men har pausat det. 

På skolan arbetar kurator 80%, Speciallärare 80%, Skolsköterska 80%. 

Organisation och arbetsformer   

Skolan består av en rektor, en biträdande rektor, 16 lärare, elevhälsa, elevcoach och elevassistenter (varierat i 
antal under året) och periodvis har det funnits administratör/SYV på skolan. 

Biträdande rektor arbetar bland annat med frågor kring lokaler, APL och driver också vårt projekt IMprove. 

På skolan finns en förstelärare som tillsammans med rektor och ofta speciallärare planerar och genomför 
insatser kopplat till skolans systematiska kvalitetsarbete.  

Personalen är indelade i team som fungerar ungefär som arbetslag. Indelningen sker utifrån ämnena man 
undervisar i. I år har vi haft ett team IN, ett team VF och ett team GGÄ som varit ett blandat och spretigt gäng. 
Nästa år utökas BF-programmet med en lärare till och då kommer det bli ett team BF och mer renodlat lärare i 
team GGÄ.  

Skolan har inte någon formell ledningsgrupp men vid större beslut som vi vill stöta och blöta eller när det 
handlar om utvecklingsarbete så är det oftast rektor, biträdande rektor, speciallärare, kurator, förstelärare och 
eventuellt en eller flera teamledare och elevcoach som är med. Vilka beror helt på vad det är som ska 
diskuteras och vad frågan gäller. Det blir lite som en amöbalik organisation som anpassar sig efter situationen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Resultatsammanställningar 



Underlag för utvärdering 2020/2021
Framtidsgymnasiet Nyköping



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.



*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.



*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







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





Attraktivitet
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