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Bakgrund
Huvudmannanivå
3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Enhetsnivå
4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även
på förskole- och skolenhetsnivå.
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges
möjlighet att delta i arbetet.
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och
andra styckena.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska vara att de mål som finns för
utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.

Dokumentation
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 § ska dokumenteras.

Åtgärder
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i
verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Vårt sätt att mäta kvalitet
Vi följer systematiskt upp vår verksamhet genom olika kvalitetsaspekter:
❖ Funktionell kvalitet – i vilken mån nås de nationella målen för utbildningen/
verksamheten? Denna aspekt följs upp på såväl enhets- som huvudmannanivå.
❖ Upplevd kvalitet – hur nöjda är våra kunder med verksamheten? Denna aspekt följs upp på
såväl enhets- som huvudmannanivå.

❖ Ändamålsenlig kvalitet – hur går det för våra elever sedan de lämnat verksamheten? Denna
aspekt följs enbart upp på huvudmannanivå.

Vårt årshjul
Skolans systematiska kvalitetsarbete utgår till stora delar från den modell som är gemensam med
övriga skolor inom koncernen och som betecknas AcadeMediamodellen. Arbetet med att identifiera
utvecklingsområden, planera, genomföra och följa upp sker löpande under året på enhetsnivå och
huvudmannanivå enligt nedanstående årsflöde:

Vårt kvalitetsarbete
Klara Linköping har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Detta arbete tar sitt avstamp ur ett
årshjul med rutiner, som sedan fylls på med utvalda fokusområden utifrån de analyser som gjorts och
de eventuella behov som uppstår lokalt på skolan.
En grundrutin för att säkerställa kvalitet på skolan är uppföljning av frånvaro - giltig såväl som ogiltig som sker regelbundet varje månad. Vid hög frånvaro, oavsett anledning, kallas eleven på möte med
skolledning och vårdnadshavare informeras om eleven är under 18. En annan rutin är att alla olika
kompetenser runt eleven - elevhälsa, pedagoger och coacher - tillsammans kontinuerligt följer upp
elevernas studieresultat.
Under läsåret 2016-2017 valdes fem speciella fokusområden ut som utvecklingsbara med möjlighet
att öka måluppfyllelsen hos eleverna. Dessa områden har under året sammanfogats med våra
grundrutiner. Dessa områden var

•
•
•
•
•

försteläraruppdraget
betyg och bedömning
elevhälsa
undervisning, motivation och studiero
mottagnings- och överlämningsrutiner för elever

Försteläraruppdraget
Viktigt detta år var att säkerställa att förstelärarens uppdrag var tydligt inriktat på att utveckla
lärarnas undervisningsskicklighet och därigenom höja skolans måluppfyllelse.
Försteläraren har haft i uppdrag att med hjälp av kollegialt lärande höja undervisningskvaliteten på
skolan och därigenom ge eleverna ännu bättre förutsättningar att nå de nationella målen och goda
kunskapsresultat. Med sig själv som gott exempel, med stöd i egen erfarenhet som pedagog och
elevcoach, och på vetenskaplig grund har försteläraren fått leda ett kollegialt lärande för höjda
resultat och ökad måluppfyllelse för skolans elever.
Betyg och bedömning
Vårt mål detta år var att fullt ut implementera AcadeMedias riktlinjer för likvärdig bedömning och
betygssättning. Dessa riktlinjer är ett antal principer utformade för att säkerställa att betyg som sätts
är likvärdiga och rättvisa. Arbetspassen under veckorna 46-50 ägnades åt arbete med bedömning,
under förstelärarens ledning. Lärarna i respektive programarbetslag utgick ifrån aktuella
examinationer och analyserade bedömningsunderlagens kopplingar till kursernas centrala innehåll
och kunskapskrav samt diskuterade hur respektive examination bedömts och hur god, konkret
formativ återkoppling till eleven kan formuleras.
Elevhälsa
Våra mål var att vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, att elevhälsa är lika
med skolans samlade kompetenser, att ur ett elevhälsoperspektiv ge varje elev
förutsättningar för god måluppfyllelse samt att utifrån ett skolperspektiv öka elevers förutsättningar
för god hälsa och välmående. För att nå våra mål har vi genomfört följande aktiviteter:
Elevhälsoteamet har varit delaktiga i planering och genomförande av skolan språkcafé, utbildat
språkintroduktionseleverna i egenvård och har, tillsammans med språkintroduktionernas mentorer,
arbetat med frågor gällande könsstympning och arrangerade äktenskap samt bjudit in en föreläsare
som berättat om somalisk kultur. En representant för elevhälsan har, tillsammans med skolans
representant i elevinflytandegruppen, genomgått utbildning för att utveckla skolans arbete med och
främja utökat antal hälsoråd. Skolans samtliga klasser har fått information om möjligheterna att
starta hälsoråd och skolans språkcafé har omvandlats till ett elevhälsoråd.
Information om elevers och klassers behov har gjorts mer lättillgänglig genom att skolans
dokumentationsmodell utvecklats och personalen har fått utbildning kring användningen av dessa
dokument. Begreppen ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd har lyfts och
tydliggjorts tillsammans med hela personalgruppen och kopplats till skolans gemensamma
utvecklingsområden samt till utvecklingsprojektet Hälsofrämjande skolutveckling. Det relationella
perspektivet har varit i centrum och projektet har främjat stöd inför och verkat för ökad benägenhet
att initiera samtal med enskild elev samt ett relationellt förhållningssätt mellan personal och elev.
Coacherna har deltagit vid programarbetslagsmöten och elevhälsoteamet har funnits tillgänglig för
konsultation under dessa möten. Elevhälsoteamet har även skapat klassrum i det digitala verktyget
Google Classroom för studieteknik och studieinspiration kopplat till olika ämnen, startat våga-talagrupper med tillhörande klassbesök och eleverna har fått utbildning och stöd gällande

planeringsstrategier. Elevhälsoteamet har även varit delaktigt i läslyftet.
Undervisning, motivation och studiero
Vårt mål var att eleverna, och personalen, ska uppleva skolarbetet som meningsfullt, begripligt och
att öka elevernas tro på sin egen förmåga att lyckas. För att försöka nå dessa mål har vi arbetat med
följande verktyg:
Samtliga matematiklärare har varit involverade i arbetet med mattelyftet och sju lärare med olika
ämneskompetenser har arbetat med läslyftet. Vissa delar av läslyftet, exempelvis lässtrategier och
EPA-modellen (att reflektera först enskilt, sedan i par och sedan alla) har varit en obligatorisk del av
fortbildningen för samtliga lärare under höstterminen.
Förändringsledare och coach Thomas Borg har föreläst om motivation och insiktsfullt ledarskap.
specialpedagog Helena Wallberg har hållit i ett seminarium med fokus på studiero och motivation.
Stefan Hertz har bidragit med föreläsningen "Framgångsrik undervisning i helklass" och Pelle
Sandstrak med föreläsningen "Samtalets och relationens betydelse för motivation och
måluppfyllelse". Ann-Sofie Bergeling, LiU, har hållit ett seminarium i samtalsmetodik.
Utöver detta har flera arbetspass ägnats åt gemensam fortbildning för alla lärare planerad av rektor
och försteläraren. Försteläraren har:
•

i samråd med rektor planerat arbetspass kopplade till årets utvecklingsområden:
Likvärdig bedömning – arbete i grupper där lärarna tar med aktuella elevarbeten för
gemensamt arbete med bedömning och formativ återkoppling (i samarbete med
programarbetslagsledarna)
Motivation, drivkraft och studiero
Informationssökning och källkritik (i samarbete med IKT-pedagog)

•

utformat instruktioner och exempel inför gruppdiskussioner och work shops, stämt av med
de olika lärargrupperna kring deras arbete och sammanställt gruppernas utvärderingar

•

organiserat skolans arbete med kollegialt lärande, d.v.s. skapat grupper om tre lärare för
auskultation, förberett underlagsmaterial för detta samt utifrån schema tagit fram förslag på
tider för auskultation för grupperna

•

initierat pedagogiska samtal samt öppnat sitt klassrum för kollegor

•

erbjudit och genomfört lektionsbesök och coachning för lärare som önskat extra handledning

Mottagnings- och överlämningsrutiner för elever
Vårt mål var att bättre integrera nya elever när de kommer till vår skola under läsåret. Detta gäller
framförallt språkintroduktionselever som tas in på skolan under andra tider än vid läsårsstarten i
augusti. Språkintroduktionsarbetslaget har tagit fram konkreta förslag på hur vi bättre kan integrera
våra SI-elever, t.ex. deltagande vid flera av de aktiviteter som under läsåret arrangeras för
gymnasieeleverna.
Språkintroduktionselever som redan har betyg i vissa grundskoleämnen har möjlighet att
"språkbada" d.v.s. delta i undervisning i dessa ämnen på gymnasienivå tillsammans med våra
gymnasieelever. Skolans elevinflytandegrupp har också tagit initiativ till ett språkcafé där
gymnasieelever agerar faddrar åt SI-eleverna och en eftermiddag varannan vecka förbereder
aktiviteter och fika. Språkcaféet är öppet för alla elever och all personal på skolan.

Vårt värdegrundsarbete
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har också Klara Linköping goda rutiner kring
arbetet med värdegrundsfrågor. I detta arbete samarbetar flera professioner på skolan med att
utifrån de analyser som görs och de eventuella behov som uppstår lokalt på skolan säkerställa att
arbetet kring detta område sker kontinuerligt.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Rektor, personal och elevinflytandegruppen går igenom och uppdaterar Likabehandlingsplan, Plan
mot diskriminering och kränkande behandling, inför skolstart varje läsår. Under första skolveckorna
går klasslärarna igenom dessa planer.
Skolstart
Inför skolstart träffar coacherna de blivande åk1-eleverna och deras föräldrar under ett
introduktionssamtal i syfte att kartlägga och förebygga. Informationen delges rektor och elevhälsan.
Vid påföljande elevkonferens träffas elevhälsan, skolledning och personal för att diskutera
förebyggande åtgärder utifrån den information som framkommit vid introduktionssamtalen.
Vid skolstart genomförs välkomstaktiviteter för att skapa trygghet för eleverna i den nya klassen.
Aktiviteterna utvärderas och resultatet analyseras av rektor, personal och elevinflytandegruppen.
Under de första veckorna görs en läsutredning av alla elever i åk 1.
Sex till åtta veckor in på höstterminen gör alla elever en fyrfältsanalys i syfte att upptäcka om det
finns situationer eller platser som de känner är riskfyllda vad gäller kränkningar. Resultaten
sammanställs och analyseras gemensamt av lärarna för att sedan ta fram eventuella åtgärder i varje
programarbetslag. Elevinflytandegruppen deltar i dessa diskussioner.
Likabehandling av elever med medicinska och/eller psykosociala problem
Vår skolsköterska arbetar fortlöpande med information och utbildning om allergier och medicinska
tillstånd till all personal och vår lunchrestaurang. Detta för att möjliggöra för våra elever med
medicinska besvär av olika slag, att delta på samma villkor som alla andra, i skolans alla aktiviteter.
Kurator arbetar fortlöpande med information och utbildning till all personal om psykosociala tillstånd
i syfte att förebygga problem och främja en god lärmiljö.
Samtliga elever i åk1 kallas till hälsosamtal och skolsköterskan besöker samtliga klasser för att
berätta om hälsosamtalen och om skolsköterskans uppdrag och sekretesskrav.
Skolsköterskan samarbetar med Språkintroduktionsprogrammet och arbetar aktivt med information
och stöd för att förebygga exempelvis arrangerade äktenskap, könsstympning och har även lektioner
om hygien.
Programarbetslagen har ansvar för att förebygga utanförskap och främja likabehandling genom
teambuildande aktiviteter på gruppnivå. En handlingsplan för att hantera utanförskap som upptäcks
under läsåret har utarbetats. Skolan har även en handlingsplan vid upptäckt av mobbning och
kränkande behandling.
Coacherna ingår från januari 2017 i elevhälsoteamet, E&C (elevhälsa och coacher) och deltar även vid
programarbetslagens möten på respektive program.
Under läsåret arbetar administratör och E&C hälsofrämjande och förebyggande genom att
uppmärksamma, analysera och arbeta med giltig frånvaro.

En policy finns vid misstanke om droganvändning. Vid misstanke om användning av droger kallas
föräldrar och elev till ett samtal och eleven testas via urinprov på Mini-Maria.
Temadagar
Under höstterminen i åk1 arrangerar elevhälsoteamet en temadag, Tema relationer, i syfte att
förebygga och främja likabehandling och motverka kränkning och mobbning. Temadagen får alltid
goda omdömen av eleverna i påföljande utvärderingar och har därför permanentats som en
förebyggande åtgärd. Detta gäller även för den temadag, Tema Framtid, som riktas mot elever i åk 3.
Temadagen har som syfte att ge eleverna verktyg för välmående och trygghet även när de lämnat
gymnasiet.
Elevaktivt arbete
Elevkår, elevinflytandegrupp och matråd arbetar aktivt med hälsofrämjande aktiviteter och med
aktiviteter för likabehandling och mot kränkningar och utanförskap. Aktiviteterna varierar år från år.
Elevinflytandegruppen och matrådet har personalrepresentanter som fungerar som länk mellan
grupperna och personal, skolledning, kök etc.
Eleverna uppmuntras att starta elevhälsoråd i samarbete med Reacta (en ideell riksorganisation som
bedriver hälsofrämjande stöttning i olika sammanhang) för hälsofrämjande aktiviteter.
Skolsköterskan är ansvarig för att främja fler elevhälsoråd.
Enkäter
En trivsel- och arbetsmiljöenkät genomförs efter påsk i åk 1. Denna enkät följs sedan upp i åk två och
tre med gruppsamtal. I samtalen ligger fokus på faktorer som stämning i klassen, om någon verkar
vara utanför, önskemål om vad man kan förbättra i sin psykosociala arbetsmiljö etc. Eleven kan, i
samtliga enkäter, välja att beskriva sig själv som han, hon eller hen.
Enkäten "Om mig", som Länsstyrelsen i Linköping står bakom, ger en bild av hur eleverna på skolan
mår och hur de tänker om sig själva. Underlaget delges rektor, E&C, personal och
elevinflytandegruppen.
Samtliga enkätundersökningar utvärderas och diskuteras på arbetspass eller personalmöten.

Våra resultat och analyser
Funktionell kvalitet
Kunskapsresultat
Andel elever med gymnasieexamen (per program)
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.
Krav för gymnasieexamen för elever på högskoleförberedande program:
• Betyg (F-A) i kurser motsvarande 2500p (fullständigt program)
• Godkänt betyg (lägst E) i kurser motsvarande 2250p av dessa 2500p
• Godkänt betyg (lägst E) i kurserna matematik 1, engelska 5-6, svenska 1-3

•

Ett godkänt gymnasiearbete

Andelen elever med gymnasieexamen beräknas på det totala antalet avgångselever som läst ett
fullständigt program (2500p).

Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken.
Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.

Vi har, som föregående år, goda kunskapsresultat på våra program. Vi ligger klart över rikssnittet vad
gäller andelen elever som tagit gymnasieexamen inom tre år på samtliga program. Vi ser också en
ökning av andelen elever med gymnasieexamen (beräknad på totalt antal avgångselever som läst
fullständigt program). På nästan samtliga våra program uppnår vi här 100% måluppfyllelse.
Identifierade framgångsfaktorer är god överblick över elevers studiesituation och välfungerande
samverkan mellan skolans olika kompetenser - lärare, coacher, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare
och skolledning. Relationsbyggande och goda samtal mellan undervisande lärare och elever har god
inverkan på måluppfyllelsen. Kollegialt lärande, auskultation och fortbildningsinsatser med fokus på
bland annat god undervisning och relationsbyggande har gett personalen en gemensam grund i det
fortsatta arbetet för ökad måluppfyllelse.
Överlag ser vi att frånvaro, bristande motivation, språkliga hinder samt olika slags medicinska eller
psykosociala faktorer är det som påverkat måluppfyllelsen negativt. Genom ett ökat samarbete
mellan skolans olika professioner, där medarbetarna tar del av varandras perspektiv, kunskaper,
erfarenheter och kompetenser kan vi bättre möta dessa utmaningar i vårt dagliga arbete.
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) samt på elever
med examen.

Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken.
Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.

Uppgift på program- och skolnivå saknas om antalet elever understiger 10 i den nationella statistiken.
Riksgenomsnitt för 2017 publiceras i december. Källa: SIRIS (Skolverket) och egna sammanställningar.

Matematikämneslagets analys
Majoriteten av eleverna når målen i Matematik 1 a/b/c, det är mycket få elever som inte når E. En
identifierad framgångsfaktor här är vår modell med nivågruppering i matematik som gör det lättare
för undervisande lärare att leda och stimulera varje elev utifrån hennes/hans förutsättningar. Många
elever har något bristfälliga förkunskaper från grundskolan och vi arbetar därför med spårindelning
för att så långt som möjligt kunna möta olika elevgruppers behov. Vi behöver fortsättningsvis träna
våra elever i att arbeta både skriftligt och muntligt med matematik och vänja dem vid att som ett
komplement använda digitala verktyg, vilket de flesta av våra elever är ovana vid från grundskolan.
Att få eleverna att förstå att de behöver arbeta med matematik även utanför lektionstid är en
utmaning, vi behöver framförallt få dem att utnyttja skolans pooltider där de kan få extra
handledning av undervisande lärare i matematik.
De elever som ligger i riskzonen att inte klara Matematik 2 b är elever som nätt och jämnt uppnått E i
matte 1b. Dessa kunskaper är långt ifrån ett E i matte 2b och här uppstår ett stort behov att orka
arbeta hårdare på de bitar man både har svårt med och eventuellt inte fått med sig tillräckligt av från
grundskolan. Vi ser en utmaning i att väcka elevernas motivation. I många fall visar elever med låg
motivation på matten samma tendenser även i andra ämnen, så detta är inte ett ämnesspecifikt

problem. Välfungerande samverkan mellan olika kompetenser (lärare, coacher, elevhälsa) har vi
identifierat som viktigt för att vi ska kunna arbeta proaktivt med detta.
Ett annat sätt att förebygga problem i senare kurser är att efter matematikdiagnosen som görs i
årskurs 1 lägga in en extra mattelektion i veckan för de elever som är i behov av detta eller jobba
med tvålärarsystem i grupper där det är att föredra.
Svenskarbetslagets analys
Identifierade orsaker till att man har svårigheter i svenska är till stor del bristande förkunskaper vad
gäller begreppsförståelse, grammatik och skriftlig förmåga men även låg motivation och relativt hög
frånvaro. För att möta behoven vad gäller begreppsförståelse arbetar vi bland annat med
lässtrategier och med läslyftet. Här ser vi också att alla lärare måste vara “språklärare” och involveras
i delar av läslyftet för att öka elevernas begrepps- och läsförståelse. Vidare vill vi jobba mer med
högläsning i undervisningen. Alla undervisande lärare kommer också lägga större fokus på
grammatikundervisningen i åk 2.
För att möta elevernas behov av motivation och öka närvaron genom att göra arbetet mer
meningsfullt har vi beslutat att vi framöver kommer:
•

•
•
•
•
•
•

Minska textmängden eleverna producerar, gå från kvantitet till kvalitet, med hjälp av
ämnesintegration och samverkan mellan olika kurser där eleverna skriver t.ex. rapporter och
uppsatser
Korta ner textmängden något och lägga mer tid på att analysera och kommentera
språk/texter
Involvera eleverna mer i planering och val av stoff som intresserar dem, så att de upplever
arbetet som meningsfullt
Lära eleverna att alltid ha rätt material med sig
Stödja elevernas skrivande med hjälp av skrivmallar på drive
Utveckla arbetet med kamratrespons
Uppmuntra eleverna att utnyttja pooltiden, hjälpas åt att marknadsföra dessa och göra dem
attraktiva

Engelskarbetslagets analys
Många elever har bristande förkunskaper vad gäller ordförråd, grammatik, läs- och hörförståelse och
många har lågt självförtroende och tvivlar på sin förmåga att lära engelska. Det finns en även grupp
som har förmågan men inte motivationen.
För att arbeta proaktivt och möta behovet av att lägga en god grund i engelska tar vi ett samlat grepp
i samtliga undervisningsgrupper genom att öka fokus på bedömning i klassrummet och ge snabbare
återkoppling från läraren så att det blir en tydligare koppling hur lärande kan ske i klassrummet även
genom samtal och interaktion. Engelskan kommer också förlänga sina arbetsperioder då vi fokuserar
mer på olika moment och förmågor och då också arbeta mer aktivt med lärstrategier - utifrån de
olika förmågor som ska bedömas. Slutligen kommer de elever som upplever svårigheter att
uppmuntras att utnyttja våra pooltider där de kan öva färdigheter och få handledning av
engelsklärarna.
För att snabbt identifiera elever med problem att uppnå målen för engelska rapporterar alla lärare
snabbt F-varningar till ämneslaget samt informerar elevens coach, som tar vidare kontakt med
eleven och vårdnadshavaren. Via ett delat dokument och regelrätta möten stämmer ämnesansvariga
av med varandra kring elever som inte genomför examinationer eller lämnar in arbeten och tar
beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. Utöver detta ser vi att det är av stor vikt att särskilt

uppmuntra och peppa elever med sviktande självförtroende, stämma av med eleven hur arbetet går,
ge bekräftelse och betona de styrkor vi ser.
Elever som tagit examen inom tre år
Resultaten visar andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, tre år.
Måttet beräknas på samtliga elever som för första gången började en gymnasieutbildning
höstterminen tre år före det aktuella examensåret. Statistiken baseras på nationell statistik hämtat
från Siris (Skolverket) och avser elever som påbörjade sina studier läsåret 2013/14 och tog examen
2016.

Källa: SIRIS.

Nationella prov
Här presenteras resultaten av de nationella proven VT17. Resultatet bygger på egna
sammanställningar. Riksgenomsnittet för VT17 publiceras i oktober.

ENGENG05
ENGENG06
MATMAT01A
MATMAT01b
MATMAT01c
MATMAT02b
MATMAT03b
MATMAT03c
MATMAT04
SVASVA01
SVASVA03
SVESVE01
SVESVE03
Summa

A
3%
4%
0%
1%
14%
1%
0%
30%
25%
0%
0%
4%
8%
5%

B
12%
13%
0%
8%
7%
2%
3%
30%
0%
9%
0%
12%
9%
9%

Källa: egna sammanställningar.

C
43%
29%
0%
14%
17%
10%
21%
10%
13%
18%
50%
24%
28%
24%

D
23%
25%
0%
17%
41%
22%
15%
10%
25%
36%
0%
38%
24%
25%

E
19%
26%
100%
41%
17%
30%
36%
15%
38%
27%
50%
21%
27%
27%

F
0%
3%
0%
19%
3%
34%
24%
5%
0%
9%
0%
2%
4%
9%

Summa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Värdegrundsresultat
Studiero
Klara Linköpings elever upplever i viss mån att studiero förbättrats sedan föregående år. Med tanke
på att fortbildning och arbete med ökad studiero ingick i ett av våra utvecklingsmål hade vi dock
hoppats på en större förbättring. Den fortbildning som under våren 2017 genomfördes inom ramen
för projektet hälsofrämjande skolutveckling kommer förhoppningsvis att leda till ett förbättrat
resultat kommande läsår, men eftersom vi fortsatt anser att studiero är en viktig parameter för
upplevd kvalitet så kommer studiero att fortsätta vara ett av våra utvecklingsområden även
kommande läsår.
Trygghet
Även gällande trygghet så ser vi en viss förbättring sedan föregående år. När det gäller detta område
har Klara Linköping haft fina siffror ända sedan skolan startade. En framgångsfaktor är det
introduktionspaket som eleverna får när de börjar på Klara gymnasium. Eleverna kallas först till ett
introduktionssamtal där elev och vårdnadshavare träffar sin coach som sedan följer eleven under
hela studietiden. Under detta samtal ges viktig information och en relation mellan elev och coach
byggs upp - något som ger eleven en trygg start. Efter introduktionssamtalet följer
välkomstverksamhet tillsammans med faddrar från högre årskurser, vilken avslutas med en heldag då
samtliga årskurser har klasskamp i innebandy, spökboll och utklädnad. Efter ytterligare några veckor
genomförs en temadag i åk1, Tema relationer. Eleverna i åk1 uttrycker, i utvärderingen av
skolstarten, att välkomstverksamheten gett en god trygghet, gemenskap och en bra stämning i
klassen. Den otrygghet eleverna i åk 1 uttryckt gäller att förstå sitt schema, att hitta salar, få koll på
sina inloggningar och användandet av Schoolsoft och Classroom. Vi har därför för avsikt att
komplettera välkomstverksamheten med tydligare struktur och rutiner gällande dessa områden.
Våra enkätresultat visar ingen egentlig skillnad mellan årskursernas känsla av trygghet, men
elevhälsans enkät med påföljande gruppsamtal visar att eleverna i åk 2 faktiskt tappat en del av den
trygghet de känt i åk 1. Här ser vi en koppling till de förändringar i klasser och undervisningsgrupper
som sker efter första terminen i åk 1. Gruppkonstellationer ändras på grund av att elever nya elever
tillkommit, några elever slutar, de individuella valen gör att eleverna hamnar i nya grupper. För att
möta detta behöver vi ge de högre årskurserna möjlighet till teambuilding och klassgemensamma
aktiviteter även inför och under åk 2 och åk 3.

Upplevd kvalitet
Den upplevda kvaliteten utgår från elevernas egna personliga förväntningar på skolan. I den
elevenkät som genomförs årligen (Markör) ställs frågor kring elevernas nöjdhet, trivsel och i hur hög
grad de skulle rekommendera sin skola till någon annan. Resultaten ger ett index för respektive
område.

Källa: Markör.
När det gäller den upplevda kvaliteten på vår skola kan vi se en mindre försämring vad gäller
studiemiljö, undervisning och rekommendationsgrad. Trivsel ligger däremot kvar på exakt samma
nivå som föregående år.
Orsaker till detta resultat som vi kan identifiera är att vi under förra årets hösttermin hade en
lokalbrist., då vi inte fick tillgång till skolans nya lokaler på bottenvåningen förrän till våren. Vi ser
också att införandet av Chromebooks och lärplattformen Google Classroom har gjort att eleverna
upplever en minskad variation i lärarnas undervisning.

Årets fokusområden
Inför läsåret 2016-2017 valde Klara Linköping sex fokusområden att arbeta extra med;
•
•
•
•
•
•

förstelärarens uppdrag
betyg och bedömning
elevhälsa
undervisning, motivation och studiero
mottagnings- och överlämningsrutiner för elever
IKT

Förstelärarens uppdrag
Vårt mål var att säkerställa att försteläraren har ett tydligt uppdrag inriktat på att utveckla lärarnas
undervisningsskicklighet. Detta har vi lyckats väl med genom en konkret beskrivning av uppdraget
där fokus ligger på organisation av kollegialt lärande, lektionsbesök och individuell handledning,
bedömning och betygsättning samt planering av fortbildning med fokus på relationsbyggande,
motivation, studiero och god undervisning. Med stöd i egen erfarenhet som pedagog och elevcoach,
och på vetenskaplig grund har försteläraren i samarbete med andra kompetenser lett det kollegiala
lärandet. Målet är uppnått.
Betyg och bedömning
Vårt mål var att fullt ut implementera AcadeMedias riktlinjer för likvärdig bedömning och
betygssättning.

Vi har i våra enkäter sett att det finns en diskrepans mellan hur elever och lärare upplever
återkoppling och kommunikation kring vad som krävs för att nå kunskapskraven i de olika kurserna.
En möjlig orsak till avvikelsen kan vara att lärarna under läsåret tillåtits använda olika kanaler för
skriftlig återkoppling; vissa har använt Google Classroom eller drive medan andra använt SchoolSoft.
Detta kan upplevas som otydligt/förvirrande för eleverna. För att säkerställa tydlighet och
likvärdighet vad gäller återkoppling tas tydliga riktlinjer fram inför kommande läsår. Beslut har tagits
om att skriftlig återkoppling - av samtliga lärare - skall ges i matrisen i SchoolSoft, så att elever,
vårdnadshavare, elevcoach, elevhälsa och skolledning har tillgång denna information.
Korrelationen mellan närvaro och genomsnittlig betygspoäng i avgångsbetyg är som tidigare år tydlig.
För att öka elevers närvaro arbetar vår administratör fortlöpande med uppföljning av närvaro och
håller rektor och elevhälsoteam informerade. Enligt ett rullande schema kontrolleras frånvaron på
respektive program var fjärde vecka. Administratören noterar oanmäld frånvaro samt
hög/återkommande anmäld frånvaro och följer upp ärenden för att upptäcka eventuella mönster,
exempelvis frånvaro vissa dagar eller i specifika kurser. Administratören deltar vid EHT-veckomötet
där elevhälsans samtliga kompetenser används för att avgöra lämplig åtgärd, exempelvis
coachsamtal, kallelse till skolsköterska/kurator samt skriftlig varning. Under mötet får coacherna
information som de tar upp i respektive program-arbetslag där konkreta insatser för att främja ökad
närvaron planeras.
Elevhälsa
Målet att vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, och att elevhälsa är lika med
skolans samlade kompetenser, har delvis uppnåtts.
Elevcoachernas deltagande i EHT och programlag har förbättrat möjligheterna att förmedla och
utbyta information och kunskap kring aktuella elevärenden och främjat delaktighet från personal och
pedagoger. Dock har samarbetet mellan coacher och programlag fungerat olika bra i olika
programarbetslag. Här behöver skolledningen bli mer aktiv och ge tydliga ramar för samarbetets
syfte och mål samt se över organisation och arbetsmetoder för att främja att EHT-perspektivet ges
ett ökat utrymme i verksamhetens utvecklingsarbete.
I arbetet med att utöka antalet hälsoråd kom vi inte så långt som vi planerat. Detta på grund av
tidsbrist då kommunen VT2017 placerade ytterligare en grupp språkintroduktionselever på skolan.
Arbetet med hälsoråd kommer att fortsätta under nästa läsår.
Genom en förbättrad struktur och en tydligare dokumentationsrutin kombinerat med
användarfortbildning av personal har ledning, stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd
utvecklats och förbättrats. Projektet hälsofrämjande skolutveckling har ökat pedagogernas
benägenhet att initiera samtal och ökat kvalitén i dessa samtal. Pedagogerna har därigenom fått mer
förståelse för och bättre insikt om elevernas styrkor och svagheter och främjat ett relationellt
förhållningssätt. Detta, i kombination med elevhälsans engagemang i läslyftet, studieteknik och vågatala-grupper har, ur ett elevhälsoperspektiv, gett varje elev ökade förutsättningar för god
måluppfyllelse.
Genom projektet Hälsofrämjande skolutveckling har elevers förutsättningar för god hälsa och
välmående ökat. Elevhälsans samarbete med pedagogerna på Språkintroduktionsprogrammet,
exempelvis skolans språkcafé och undervisning i egenvård, har också bidragit till ökade
förutsättningar.
Undervisning, motivation och studiero
Vårt mål var att eleverna, och personalen, ska uppleva skolarbetet som meningsfullt, begripligt och
att öka elevernas tro på sin egen förmåga att lyckas. Den förväntade effekten av arbetet inom detta
område var:

•
•
•
•

ökat erfarenhetsutbyte lärare emellan för ökad samsyn inom våra fokusområden
utveckling av undervisningen genom att lärare gör konkreta förändringar i sin undervisning
och vågar prova nya saker som de sedan systematiskt följer upp och utvärderar
större tydlighet i bedömning och återkoppling för ökad samsyn mellan lärare och elever
högre måluppfyllelse för våra elever

Vårt strukturerade arbete med kollegialt lärande och fortbildningsinsatser med fokus på
relationsbyggande, motivation, studiero och god undervisning har resulterat i ökad mål- uppfyllelse.
Vi ligger klart över rikssnittet vad gäller andelen elever som tagit gymnasieexamen inom tre år på
samtliga program. Vi ser även en ökning av andelen elever med examensbevis, beräknad på totalt
antal avgångselever som läst fullständigt program. Vi ser dock i våra elevundersökningar att eleverna
på vissa program i mindre grad än tidigare funnit skolarbetet intressant och stimulerande eller ansett
att de fått hjälp så att det ska gå så bra som möjligt. Även gällande studiero så skiljer sig resultatet
mellan de olika programmen.
Vi ser alltså skillnader mellan olika klasser och program. Vid elevintervjuer som genomförts av
Skolinspektionen och våra förstelärare framkommer tydliga kopplingar till införandet av
Chromebooks och Google Classroom, vilket enligt eleverna har gjort flera av våra lärares
undervisning på lektionerna mer enformig. Elevintervjuer visar också en tydlig koppling till graden av
motivation hos elever i olika klasser. Det finns definitivt ett behov av fortsatt arbete med
undervisning, motivation och studiero även under kommande läsår. Vi behöver med hjälp av
fortbildning och kollektivt lärande öka vår kompetens i att använda digitala verktyg som pedagogisk
stöttning på ett sätt som ökar elevernas måluppfyllelse.
Mottagnings- och överlämningsrutiner för elever
Vårt mål var att bättre integrera nya elever när de kommer till vår skola under läsåret, framförallt
språkintroduktionselever som tas in på skolan under andra tider än vid läsårsstarten. Våra SI-elever
har under läsåret deltagit på friluftsdagar och på vissa temadagar.
Gymnasieelever i åk 2 och 3 har frivilligt engagerat sig som "språk-faddrar" för våra SI-elever och en
eftermiddag i veckan arrangerat ett språkcafé med fika och olika fritidsaktiviteter dit alla skolans
elever och personal är välkomna. Som tidigare år deltar SI-elever som redan har betyg i vissa
grundskoleämnen i undervisningsgrupper med gymnasieelever i åk 1. SI-elever har även medverkat i
annan undervisning för gymnasieelever för att bidra med sina perspektiv och erfarenheter i olika
kursmoment. Vi ser att dessa aktiviteter även lett till en ökad spontan interaktion mellan våra SI- och
gymnasieelever t.ex. i skolans caféer.
IKT
Under läsåret har vi genomfört följande aktiviteter som rör IKT:
1. Google Suite har införts för hela skolan och Chromebooks har köpts in för att säkerställa 1:1
2. Riktlinjer för dokumentation av bedömning och återkoppling i Classroom/på Drive och i
Schoolsoft har tagits fram för att stärka den formativa bedömningen genom användning av
Classroom
3. IKT synliggjordes i och utanför klassrummet.
4. Arbete med informationssökning utifrån skolverkets modul Kritisk användning av nätet har
genomförts för att synliggöra kompetensen hos personalen
Våra målsättningar för läsåret 2016-2017 var att:
•
•
•

alla lärare använder Google Classroom i sin undervisning
alla lärare använder Schoolsoft och Classroom enligt skolans riktlinjer
nyanställda lärare utbildas i de digitala verktyg vi använder på skolan

•

G Suite används i skolans utvecklingsarbete och som plattform för information i delade
personalmappar

Då Google Suite var helt nytt för oss lades mycket arbete i början av läsåret på att internutbilda all
personal i våra två lärplattformar. När det gäller Classroom har alla lärare startat klassrum i minst en
kurs. Vi har ca 330 Chromebooks som förvaras i låsta datorskåp i undervisningssalar, 40 stationära
datorer och 20 laptops. Våra lektioner och scheman är upplagda så att elever i princip alltid har
möjlighet att använda dator. Vi har projektorer i nästintill alla salar och det finns även bärbara
projektorer.
Sedan införandet av de olika digitala lärplattformarna har vi provat olika sätt att kommunicera mot
elever och vårdnadshavare och då vi förstått att detta upplevs som otydligt kommer vi från och med
kommande läsår att ha tydliga förhållningssätt för alla lärare.
En grupp på skolan har arbetat specifikt med användandet av digitala verktyg i och utanför
klassrummet. IKT ska vara ett stöd för att stärka elevers motivation och göra undervisningen mer
individualiserad, främja en trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö. Detta t.ex. genom att
fokusera mer på samarbete mellan elever och att öka kvalitén i kontakten mellan lärare och
elever. Våra enkäter har visat att eleverna anser att undervisningen blivit mer individualiserad
genom arbetet i Classroom och att verktyget möjliggjort snabb återkoppling, framförallt på skriftliga
arbeten med hjälp av Google dokument. Enkäterna har dock även visat att variationen i
undervisningen minskat i och med implementeringen av Classroom, vilket innebär att vi behöver
arbeta mer framöver med utvecklingen av varierad och motivationsskapande undervisning.
Under läsåret 2016/2017 har kompetensutveckling inom källkritik lyfts nationellt i den pedagogiska
debatten och vi bedömde att just kompetensen informationssökning behövde stärkas. Fokus var att
först och främst mäta kompetensen hos personalen och detta gjordes under vårterminen genom
föreläsning och praktiska övningar. Vi ser ett behov av att stärka kompetensen inom
informationssökning i vår personal. Detta är något vi behöver arbeta vidare med och även genomföra
med våra elever i början av kommande läsår.

Åtgärder för ökad utveckling
Inför läsåret 2017-2018 har Klara Linköping valt fyra fokusområden att arbeta extra med;
•

Ökad måluppfyllelse

•

EHT

•

IKT

•

Kollektivt lärande

Ökad måluppfyllelse
Studiero, motivation och undervisning: Två av våra förstelärare har fått i uppdrag att fortbilda
personalen i situationsanpassat ledarskap och arbete med kollegialt lärande. De kommer också leda
auskultationer och tillse att det kommer till stånd ett erfarenhetsutbyte mellan lärare och de övriga
kompetenserna på skolan.
Läslyftet & mattelyftet: Sju lärare med olika ämneskompetenser deltar i läslyftet och vissa delar
genomförs av alla lärare. Samtliga matematiklärare deltar i vårt arbete med mattelyftet. Båda
utbildningarna leds av förstelärare på skolan.
Likvärdig bedömning, återkoppling och betygsättning: Under året kommer en av skolans förstelärare
att arbeta fram rutiner för sambedömning under pågående kurs och inför summativ bedömning. Hon

kommer också leda arbetet med likvärdig återkoppling till elever samt skapa rutiner för
dokumentation av elevers progression och var denna ska presenteras.
EHT
Elevhälsan, coacherna och studie- och yrkesvägledaren kommer under året utveckla det
multiprofessionella arbetssättet och se till att all personal är involverad i att vidareutveckla det
elevhälsofrämjande och förebyggande arbetet utifrån våra kunskaper och idéer från projektet
Hälsofrämjande skolutveckling från föregående år. Syftet är att - ur ett relationellt perspektiv - verka
för att alla elever får goda förutsättningar för hög måluppfyllelse.
IKT
Under kommande läsår kommer vi fortsätta stärka informationskompetensen och datorkunskapen
hos våra elever. Hösten 2017 kommer vi genomföra ett projekt för alla i årskurs 1 som vi benämner
Studielyftet och som får en egen schemaposition varje vecka. Där kommer vi utbilda och träna våra
elever i informationssökning samt att på ett professionellt sätt hantera programvaror för dokument,
kalkylblad och presentation.
Vi kommer också påbörja ett arbete med att utveckla och lyfta undervisningen samt göra den mer
varierad med hjälp av digitaliseringen, med hjälp av inspiration av och erfarenhetsutbyte med
kollegor på andra skolor.
Vi kommer utveckla arbetet med det digitala verktyget Early Warning System (EWS) som ger en
möjlighet att tidigt upptäcka och sätta in resurser där de pedagogiska målen inte uppnås - på individeller klassnivå.
Slutligen kommer vi tillse att det blir en fortbildning för våra lärare gällande de förändringar i
styrdokumenten kring digital kompetens som träder i kraft läsåret 2018/2019.
Kollektivt lärande
Efter att under flera år ha arbetat med kollegialt lärande, auskultation och co-coaching för våra lärare
vill vi ta steget vidare mot ett kollektivt lärande d.v.s. en lärprocess där hela skolans personal
tillsammans utvecklar mer och annorlunda kunskaper än vi kunnat göra var och en för sig. Vi vill få
igång en process där olika professioner i samspel “identifierar och kritiskt reflekterar över
gemensamma förutsättningar, dilemman, uppgifter och kompetens samt skapar beredskap för
handling relaterad till situationens och kontextens krav” (Granberg och Ohlsson 2016. Kollektivt
lärande. s. 181).
För att få igång ett kollektivt lärande behöver det ges tillfällen för skolans medarbetare att se
varandra i handling i det dagliga arbetet, så att gemensamma erfarenheter och gemensamma
utgångspunkter för reflektion och lärande skapas. Med hjälp av fora för strukturerat samarbete på
olika nivåer i form av schemalagda möten skapas goda förutsättningar för medarbetarna att ta del av
varandras perspektiv, kunskaper, erfarenheter och kompetenser.
Eftersom skolan ständigt vuxit sedan starten 2005 och vi nu har 40 lärare har det blivit allt svårare att
arbeta hela personalgruppen tillsammans. Från och med läsåret 2017/2018 kommer därför viss
fortbildning, utvecklings- och kvalitetsarbete att genomföras i tre team där skolans olika professioner
och kompetenser är representerade. I vart och ett av teamen ingår en grupp lärare, en teamledare,
en förstelärare, en representant för elevhälsan, en elevcoach och en skolledare. Härigenom får vi en
tydlig struktur för ett fortsatt utvecklingsarbete där allas perspektiv, kunskaper, erfarenheter och
kompetenser synliggörs, vilket enligt vår erfarenhet har stor betydelse för god måluppfyllelse.

