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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Läsåret 2019-2020 har varit minst sagt spännande och utmanande på så många
sätt. Som skola har vi tagit ett stort steg i att utveckla elevernas nyfikenhet och
intresse för omvärlden. Det här var vårt andra år som certifierad FN-skola vilket har
inneburit att vi ännu tydligare har kunnat utvecklat och jobbat med FN:s globala
mål samt mänskliga rättigheter som vi brinner så starkt för. I år har vi även
samarbetat med Raoul Wallenberg Academy och deras kubenprojekt för
mänskliga rättigheter. Så skolan har till stor del präglats av olika aktiviteter och
undervisning kopplat till dessa viktiga kunskaper som gör att vi rustar våra elever
för en värld av möjligheter, där de med sitt engagemang och driv kan göra
skillnad. För oss är det viktigt att alla vi som jobbar och studerar på KLARA förstår
att vi alla kan vara med och bidra till att världen blir lite bättre och lite snällare att
leva i, och det budskapet känner vi verkligen att vi lyckats förmedla under läsåret.
Precis som övriga Sverige så gick vi under våren över till distansundervisning på
inrådan av Folkhälsomyndigheten, för att bidra till minskad spridning av pandemin.
Detta utmanade vår verksamhet på ett helt nytt sätt. Något som nu i efterhand kan
ses som en fantastisk möjlighet för att utveckla både det kollegiala lärandet och
vår kompetens inom den digitala världen. Vi var dock väl rustade för denna
utmaning och övergången från traditionell klassrumsundervisning till
distansundervisning skedde över en natt där lärarna visade prov på fantastisk
uppfinningsrikedom och förmåga att ställa om sin undervisning. Det visar sig också
i våra fantastiska resultat där vi inte kan dra några paralleller till att
distansundervisningen påverkat resultaten nämnvärt.
Ett stort fokus i år har varit att utveckla det kollegiala lärandet. Vi har haft
kontinuerliga träffar där vi har diskuterat vardagliga dilemman utifrån undervisning
och bedömning. Det har upplevts mycket framgångsrikt att lärarna fått möjlighet
till dessa diskussioner och att vi avsatt mycket mötestid för att tillsammans
utvecklas och lära av varandra. Vi har även alla gått en utbildning i bedömning
och betyg framtagen av Karlstads universitet på uppdrag av Academedias
gymnasieskolor. Att ha den i bagaget tillsammans med möjligheten att varje vecka
diskutera och dela med sig av dilemman kring de utmaningar som
distansundervisningen ändå inneburit har gjort att lärarna känt sig trygga med
bedömningen och betygsättningen trots det speciella läge vi befunnit oss i.
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RESULTATREDOVISNING- FUNKTIONELL KVALITET
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når målen för utbildningen; det vill
säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar
här resultaten för våra avgångselever, hur samtliga betyg som satts under läsåret
är fördelade, samt resultaten på de nationella prov som genomförts.
AVGÅNGSBETYG

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2020

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

Diagrammen ovan visar att 100% av våra elever, i samtliga program, både pojkar
och flickor, nått en gymnasieexamen. Det är samma resultat som året innan och
en ökning med 9 procentenheter från läsåret för två år sedan. Den totala
examensgraden för våra elever är 9 procentenheter högre än riksgenomsnittet
förra året.
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I de fall resultat i SIRIS saknas anges huvudmannens preliminära resultat för året.
Rikssnitt anger rikssnitt för nationella program för samtliga huvudmän.

Diagrammen ovan visar den genomsnittliga betygspoängen för samtliga
avgångselever. Vi har ökat den genomsnittliga betygspoängen från föregående
läsår, från 15,4 till 15,9, samt jämför med för två år sedan från 14,6 till 15,9. Vi har ökat
den genomsnittliga betygspoängen både för pojkar och för flickor sedan
föregående läsår, för pojkar från 14,3 till 14,6 och för flickor från 15,7 till 16,3. Vi har
ökat den genomsnittliga betygspoängen för både naturvetenskapsprogrammet
och samhällsvetenskapsprogrammet medan vi har minskat den på
ekonomiprogrammet jämfört med föregående läsår. Jämfört med rikssnitt från
föregående läsår så ligger vi över riksgenomsnittet för både
naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet medan vi
ligger lite under riksgenomsnittet för ekonomiprogrammet.

SAMTLIGA BETYG

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020

Diagrammet ovan visar på betygsfördelningen per program av samtliga betyg
som satts under läsåret. Totalt har vi 2% icke godkända betyg av alla betyg satta
under läsåret. Det är en ökning jämfört med föregående läsår då andelen icke
godkända betyg var 1%. På naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga
programmet har 1% icke godkända betyg satts medan det på
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ekonomiprogrammet har satts 2% icke godkända betyg. Tittar vi på den totala
fördelningen av samtliga betyg (A-F) så ser vi en ökning på betygssnittet på
samtliga program jämfört med förra läsåret.

Fördelning av betyg mellan pojkar och flickor visar på en högre grad av höga
betyg hos flickor jämfört med pojkar. Andelen icke godkända betyg ligger på 1% för
flickor och 2% för pojkar.

Vidare visar andelen minst godkända betyg i engelska, matematik, svenska och
gymnasiearbete att det är framför allt i matematik som våra utmaningar finns för
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att hjälpa elever nå ett godkänt betyg. I engelska ser vi hög andel godkända betyg
där den största positiva trenden är i engelska 6 där 100% nådde godkända betyg
jämfört med 98% förra läsåret. I engelska 5 har vi en minskning av andel godkända
betyg, från 100% föregående läsår till 97% i år. Engelska 7 har fortsatt 100%
godkända betyg. I gymnasiearbete har vi, precis som föregående läsår, 100%
godkända betyg. I svenska visar resultat på 100% godkända betyg både i svenska
och svenska som andraspråk i steg 2 och 3 medan svenska steg 1 har 99%
godkända betyg. En positiv trend syns i svenska 2 och framför allt i svenska som
andraspråk 2 där det är 100% godkända betyg jämfört med 17% icke godkända
betyg förra läsåret. Samtliga kurser i matematik b-spår visar på en positiv trend
från föregående läsår förutom matematik 1b, där andelen godkända betyg
minskat från 98% till 96%. I matematik 2b har vi ökat andelen godkända betyg, från
89% till 91%. I matematik 3b är skillnaden 11 procentenheter där andelen godkända
betyg i år är 96% jämfört med 85% föregående läsår. I matematikkurser för
naturvetenskapsprogrammet ligger matematik 1c oförändrad med 100% godkända
betyg, matematik 2c har ökat till 100% godkända betyg jämfört med 97%
föregående läsår. Matematik 5 har även den ökat till 100% godkända betyg, från
föregående läsårs 94%. Matematik 3c och 4 har däremot minskat andelen
godkända betyg jämfört med föregående läsår, från 100% till 94% respektive 97% till
94%.
NATIONELLA PROVBETYG
Läsåret 2019-2020 genomfördes inga nationella prov då de ställdes in på grund av
pandemin.
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RESULTATREDOVISNING- UPPLEVD KVALITET
Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina
alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen. Denna följs
framförallt upp genom en årlig koncerngemensam elevenkät i januari/februari
varje läsår.

Nöjdhet, rekommendation och trivsel

Diagrammet ovan visar att 91% av våra elever uppger att de känner sig trygga på
skolan, det är en minskning från föregående läsårs 95%. 78% anser att eleverna på
skolan behandlar varandra på ett bra sätt och 76% anser att personalen på skolan
ingriper om någon blir illa behandlad. Detta är en minskning från tidigare läsår.
88% anser att de kan och får vara sig själv vilket är en liten minskning från
föregående läsår och 80% tycker att vi tillsammans jobbar för en bra skolmiljö,
vilket är en ökning från föregående läsår. 73% uppger att de kan få arbetsro på
skolan, vilket är en ökning mot för tidigare läsår.
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Jämför vi pojkars och flickors upplevelse av trygghet och studiero kan vi se att
flickorna upplever något större trygghet, bättre studiero, att de får vara sig själva
och att vi tillsammans på skolan jobbar för en bra skolmiljö medan något större
andel av pojkarna anser att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra
sätt.
Elevernas upplevelse av trygghet och upplevelse av hur vi behandlar varandra följs
även upp i den årliga Likabehandling- och värdegrundsenkäten som genomförs
under höstterminen.

Diagrammet ovan visar att 98% av eleverna känner sig trygga på skolan och 93%
upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt. 96% uppger
att de vet vem de skall vända sig till om de blivit illa behandlad och 85% anser att
de känner förtroende för att personalen tar tag i situationen om man får reda på
att någon blivit illa behandlad. 92% upplever att personalen på skolan behandlar
dem på ett bra sätt. 9% respektive 13% av eleverna upplever att de någon gång
under det senaste läsåret blivit illa behandlad av annan elev på skolan respektive
personal på skolan. 28% av eleverna uppger att de inte känner till skolans
ordningsregler och 72% uppger att de inte fått varit med att ta fram skolans
ordningsregler. 67% av eleverna uppger att de har fått vara med i den utsträckning
de vill med skolans likabehandling- och värdegrundsarbete.

Diagrammet ovan visar på pojkars och flickors olika upplevelser av vårt
värdegrundsarbete. Det är endast små skillnader mellan pojkars och flickors
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upplevelse där den största skillnaden är huruvida eleverna upplever att de fått
vara med och ta fram skolans ordningsregler, där 43% av pojkarna anser det
medan det endast är 21% av flickorna. Vidare upplever 98% av flickorna sig trygga
på skolan jämfört med 97% av pojkarna. 94% av flickorna anger att de upplever att
eleverna på skolan behandlar varann på ett bra sätt medan 90% av pojkarna
tycker det.
Varje år genomför vi dessutom verksamhetsgemensamma

undervisningsutvärderingar. Vanligtvis genomförs den två gånger per år
(november och mars) men i år genomfördes den endast på höstterminen då vi
valde att göra en undersökning kring hur eleverna upplevde distansstudierna i
stället på vårterminen. Resultaten av undervisningsutvärderingarna ligger till grund
för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen på skolan, samt
diskussioner kring likvärdighet inom och mellan skolor.

Diagrammet ovan visar på en ökning av elevernas nöjdhet med sin undervisning
på samtliga parametrar. Nöjdheten med undervisningen har ökat från 74% till 76%
som angett grönt, det högsta (7-10) på en 10-gradig skala. 80% av eleverna anser
att de har kunniga lärare med en varierad undervisning, jämfört med 75% läsåret
innan. 80% jämfört med tidigare läsårets 74% anser att lärarna är bra på att leda
undervisningen i klassrummet. I år hade vi några nya frågor som gör att vi inte kan
jämföra med tidigare år där frågan om mina lärare gör det tydligt för mig vad jag
behöver kunna i de olika ämnena fick 62% på det gröna området, dvs håller med
till stor del. På frågan mina lärare gör så att jag får lust att lära mig mer har 59%
angett att de håller med och 70% håller med om att mina lärare hjälper mig i
skolarbetet så det skall gå så bra som möjligt för mig. På frågan mina lärare
informerar mig om hur det går för mig i skolarbetet höll 61% av eleverna med på
den frågan.
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Vad gäller skillnader på vad pojkar anser jämfört med flickor på frågor om
undervisningen så är det varierat resultat men där skillnaderna inte är särskilt
stora. Den största skillnaden är på påståendet mina lärare hjälper mig i skolarbetet
så att det skall gå så bra som möjligt för mig där 73% av pojkarna anser det och
68% av flickorna.

Övergripande resultat på nöjdhet, trivsel och rekommendationsgrad visar på
nöjdhet runt 80% på samtliga (75%-84%). Diagrammet visar på några små
skillnader mellan pojkar och flickor.
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Distansundervisningen
Efter att vi gick över till distansundervisning gjorde vi undersökning kring elevernas
upplevelse av distansundervisningen.

Diagrammet ovan visar att ca 70% av eleverna upplevde att
distansundervisningen på det stora hela fungerade bra. Någon större andel av
killarna, 75% ansåg att det fungerade bra jämfört med tjejernas 68%.

13

Diagrammet visar på vilken typ av undervisning som eleverna ansåg vara
vanligast under distansundervisningen. Att läraren startar lektionen med närvaro
och delar ut uppgifter var den vanligaste formen följt av grupparbeten med
diskussioner och vanliga lektioner fast via Google meet.

56% av eleverna på ekonomiprogrammet anser att de fått samma hjälp av sina
lärare vid distansundervisning som vid vanlig undervisning, medan 59% av
eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet och 62% av eleverna på
naturvetenskapsprogrammet ansåg detsamma.

Gällande trygghet och studiero så upplevde 73% av eleverna det på
naturvetenskapsprogrammet, 66% av eleverna på ekonomiprogrammet och 60%
av eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet.
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL
KVALITET
UNDERVISNING OCH LÄRANDE

Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Skolan leds av en rektor som tillsammans med biträdande rektor, studie- och
yrkesvägledare samt tre programansvariga arbetslagsledare utgör
ledningsgruppen. Varje arbetslag består av en arbetslagsledare samt de lärare
som har sin huvudsakliga del av undervisningen i klasser på det programmet. I
programarbetslagen ingår 5-6 lärare inklusive programarbetslagsledaren.
Programarbetslagen träffas en gång i veckan i syfte att jobba med vår lokala måloch verksamhetsplan samt uppföljning av elevresultat. Utöver det så träffas hela
personalgruppen en gång i veckan i samma syfte vid våra pedagogiska forum.
Detta för att vi skall kunna få ett kontinuerligt och organiserat kollegialt lärande.
Utöver det så träffas ledningsgruppen en gång i veckan för att följa upp vår lokala
mål- och verksamhetsplan och planera för fortsatt arbete med densamma.
Ungefär var femte vecka träffades all undervisande personal tillsammans med
skolledning och EHT i så kallat EWS-möte. EWS, (early warning system), är ett
system för uppföljning av elevers resultat där lärare fyller i huruvida de ha oro för
eleven om denne kommer nå målen eller inte. Vid ett EWS-möte tittar vi sedan
igenom på gruppnivå och individnivå vilka insatser som kan tänkas behövas. Här
pågår ett stort kollegialt lärande då vi fokuserar på det salutogena perspektivet
kring vad som varit framgångsrikt för just den eleven eller elevgruppen som sedan
lärare som har behov av det förändrar de delar i sin undervisning för att anpassa
efter eleven eller elevgruppen. Omfördelning av resurser, stöd av elevhälsan eller
behov av utredningar är andra viktiga aspekter som kommer upp vid dessa
möten.
I början av läsåret lade vi stor vikt och mycket tid till den kollegiala planeringen i
syfte att kartlägga elevernas arbetsbelastning över tid samt variation i
examinationsupplägg. Här lade vi också mycket tid till att planera in de
studiebesök och arbeten kring FN:s globala mål som vi har arbetat med under
läsåret. Efter kollegial planering vigdes de flesta av våra gemensamma mötestider
åt det gemensamma arbetet kring kollegiala lärandet och vår verksamhetsplan.
Gemensamma mötestider användes till stor del till sk lärgrupper. Dessa grupper
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blandades av olika program- och ämneslärare i syfte att ha ytterligare en
plattform för det kollegiala lärandet. Under läsåret hade vi tre fokusområden i våra
lärgrupper, undervisningsdilemman, bedömningsdilemman samt kurs i
bedömning och betyg. Lärgrupperna leddes av förstelärare där vi i
ledningsgruppen planerade för de olika diskussionerna utifrån de behov och
önskemål som fanns.
Vi har under året haft fyra förstelärare på skolan, alla kopplade till något utav våra
valda utvecklingsområden. Ett fokus har varit den formativa undervisningen och
bedömningen kopplat till betygsättning. Förstelärare har via pedagogiska forum
presenterat forskningsresultat och best practice som lärarna sedan fått testat och
använt i klassrummet innan vi utvärderat resultatet. Vi har via auskultationer
diskuterat utvecklingsområden och styrkor hos var och en av lärarna. Förutom
detta har vi framförallt jobbat med lärgrupper i år. Lärgrupperna har letts av
förstelärare och formen har inneburit ett diskussionsforum med givna frågor där
var och en ägt sin egen tid kring den givna frågan. Vidare har vi förtydligat arbetet
med återkoppling till eleverna och utvecklat vår gemensamma bedömningspolicy.
Här har mycket fokus legat på att coacha lärarna att förtydliga feedback om hur
eleven ligger till i relation till de nationella målen, samt genom auskultation och
pedagogiska forum ta fram strategier och utveckla lärarnas pedagogiska
skicklighet. Vidare har vi haft förstelärare som drivit utveckling av värdeskapande
projekt och inspirerande undervisning för att öka måluppfyllelsen på skolan. Vi har
även haft en förstelärare som drivit utveckling av vår pedagogiska helhetsidé och
röda tråden, vilket innehåller dels en framtidsinriktad vision som beskriver vad vi i
första hand ser som särskilt viktigt att utveckla hos våra elever dels av en
pedagogisk helhetsidé som beskriver vad som behöver känneteckna utformningen
av den pågående pedagogiska verksamheten för att vi ska lyckas förverkliga det vi
beskrivit som särskilt viktigt att uppnå. Att vi genom organisation och noggrann
gemensam planering ger våra elever de bästa förutsättningarna för att lyckas
med sina studier. En förstelärare har haft fokus på undervisning i matematik för att
utveckla densamma och introducera laborativ matematik samt programmering i
våra matematikkurser. Samtliga försteläraruppdrag är kopplade till målet med en
högre måluppfyllelse som har genomsyrat vårt arbete under året.

Vi har förutom en förstelärare som drivit utveckling av undervisning och arbetssätt
inom matematiken även satsat extra på matematik genom att ha två
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undervisande lärare i klassrummet under ett pass i veckan per matematikkurs för
matematik 1b, matematik 2b och matematik 3b. I gymnasiearbetet gjorde vi i år
förändringen att alla klasser hade två handledare och två lektioner i veckan
jämfört med tidigare år där en del grupper endast hade en handledare. Då vi i
slutet på förra året fick omfördela resurser utifrån de behov vi såg i
gymnasiearbetet så utgick vi från den förändringen redan från början i år då
planerade för upplägg.
UTVÄRDERING – PLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV UNDERVISNINGEN (LÄRARNAS
”PRAKTIK”)

Rektors bedömning
Vi har i år nått 100% examensgrad och ökat den genomsnittliga betygspoängen på
skolan. Vi har under året haft ett stort fokus på att utveckla det kollegiala lärandet
och våra kollektiva kunskaper om våra elever. Vi har haft kontinuerliga
uppföljningar av våra elevers resultat där lärdomar och samtal har förts kring hur
vi bäst kan stötta våra elever och ge dem bästa förutsättningar att lyckas. Via våra
gemensamma pedagogiska forum, i programarbetslag samt i ledningsgruppen
har vi fokuserat på utveckling av undervisning och likvärdighet i bedömning och
återkoppling. Vi har tagit del av varandras framgångsfaktorer och inspirerats av
våra duktiga kollegor. Med högt i tak och en prestigelös kultur så har vi öppet gärna
delat med oss med vetskapen om att det gör oss alla bättre och därmed också
ger eleverna bättre förutsättningar till lärande och kunskap. Att samtliga
förstelärare har haft fokus på att höja måluppfyllelsen har varit viktigt i det
sammanhanget och att alla känt att de bidragit till vår målsättning att öka den
genomsnittliga betygspoängen.
Proaktiv kollegial uppföljning av elevernas resultat har visat sig vara en stor
framgångsfaktor för oss. Det visar sig inte minst i våra resultat med 100% examen
och ökad genomsnittlig betygspoäng. Vi kan tydligt också se vikten av att kollegialt
titta på vilka möjliga vägar vi kan ta för att skapa bästa förutsättningar för varje
enskild elev och elevgrupp. I och med distansundervisningen så visade det att den
kollegiala kunskapen och viljan att lyckas tillsammans var grunden för att vi skulle
lyckas fullt ut. Lärarna och elevhälsoteamet visade på otroligt gott samarbete där
varje elev som var i behov av det, utifrån resultat eller mående, varje vecka hade
en individuell kontakt med skolan. Varje lärare hade tydliga upplägg för eleverna
som kämpade extra mycket under den tiden, för att säkerställa måluppfyllelse för
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just den eleven. Det var ett otroligt arbete som alla gjorde och ett
tillsammansarbete som visade sig vara mycket framgångsrikt.
Vi har, utifrån föregående läsårs utvärdering, fortsatt satsat extra på matematiken i
år. En förstelärare har jobbat med att utveckla matematikundervisningen på skolan
samt utvecklat moment med laborativ matematik och programmering. Vidare har
vi satsat på att ha dubbla lärare i klassrummet under ett pass i veckan för elever
på ekonomi- och samhällsvetenskapsprogrammet. Här ser vi stora positiva
förändringar i måluppfyllelse där andelen elever med godkända betyg har ökat
markant från föregående läsår i matematik 2b och 3b, där vi tidigare haft stora
utmaningar. Vi ser framgång i att ha två lärare i klassrummet under räknepassen
då eleverna får bättre förutsättningar till hjälp och stöd. Vi har också ett väl
utarbetat system där samtliga elever och matematiklärare har räknestuga en
gång i veckan där elever som behöver extra tid och hjälp kan få det.
I år hade vi som vårt stora fokusområde att jobba med den kollegiala synen på
undervisning, bedömning och betygsättning. Tre av förstelärarna har haft uppdrag
kopplat till detta område och stora delar av vår gemensamma mötestid har vi lagt
på att planera, diskutera och genomföra olika aktiviteter kring dessa frågor. Det har
lagt en grund där prestigelöshet och likvärdighet för våra elever känns som en
självklarhet för oss. Kursen i bedömning och betyg tog stor del av vår tid under
vårterminen men där vi såg stora vinningar i att läsa den tillsammans och
använda mycket tid till diskussioner och lärdomar kring vår förståelse och
utmaningar gällande detta. Med kursen så uppstod nya frågetecken och
funderingar kring hur vi jobbar och hur vi borde jobba med bland annat
återkoppling till våra elever. Vi började ifrågasätta vår praktik kring kursmatriser
och hur vi kan hitta ett bra dokumentationssystem som gynnar både det fortsatta
lärandet men även som grund till betygsättning. Vi kommer fortsätta jobba med
detta under kommande läsår.
Förutom hög kvalitet på undervisningen så tror vi att vägen till kunskap är glädje
och gemenskap. Vi ser också att ett socialt engagemang där vi ger eleven
möjlighet att skapa värden för andra ger större motivation till lärande. Vi har därför
också satsat en hel del på det området under året. Förutom våra kontinuerliga
gemensamma aktiviteter så som programdag, halloweenfirande, påskäggsjakt
och aktivitetsdagar har vi i år utvecklat vårt engagemang och arbete kring
värdeskapande projekt och FN:s globala mål. Som certifierad FN-skola och vårt
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samarbete med Raoul Wallenberg academy har vi i år tagit ett stort kliv i riktningen
kring att jobba med mänskliga rättigheter och en hållbar framtid. Dessa projekt
och arbeten har skett både i och utanför klassrummet. Tittar vi på resultaten över
elevernas upplevelse av lärarnas variation i undervisningen så ser vi en ökning från
75% till 80% från föregående läsår. Vårt arbete med den pedagogiska helhetsidén
där vi ser över elevernas variation i examinationsformer samt arbetet med
värdeskapande projekt tror vi bidragit till den ökningen.

Lärarnas bedömning
I NMI VT 2020 framkommer det att 100% av lärarna upplever att de har ett tydligt
ledarskap i klassrummet och att de tillsammans med eleverna arbetar för en bra
skolmiljö.
I kollegiala samtal har vi under förra läsåret samtalat kring ledarskapet i
klassrummet på olika sätt och även auskulterat varandras lektioner. Under läsåret
19/20 har vi läst om det differentierade ledarskapet och samtalat kring detta. Vi har
också gjort aktiviteter i klassrummen och sedan kommit tillbaka i det kollegiala
samtalet och delat med oss av erfarenheterna. Planering av kurs och lektion,
inledning av lektion och återkoppling är några områden som har problematiserats
under året. I slutet på vårterminen 2020 har vi också gått en digital kurs om betyg
och bedömning via Karlstads universitet. Där har vi använt lärandesamtal som
form för att fånga upp det vi har läst, sett och hört. Att jobba i lärgrupper är något
som lärarna tyckt varit ett bra sätt att jobba med det kollegiala lärandet och att
det är mer givande än att hålla föreläsningar som skall inspirera till att testa nytt
för att sedan utvärdera. Lärgrupper är en form som vi kommer fortsätta jobba med
nästa läsår.
Undervisningsutvärderingen som genomfördes under höstterminen visar på en
ökning på samtliga frågor jämfört med de som gjordes på vårterminen året innan.
På frågan Läraren gör det tydligt för mig vilka mål vi arbetar mot och vad jag
behöver kunna för att nå de olika betygen har lärarna tydliggjort mål och syfte i
uppgiftsbeskrivningarna samt att de säkerställt att de testat av kunskapskraven
återkommande under hela kursen. De har vidare jobbat med elevexempel för att
visa olika nivåer på vad som krävs och repeterat vad som krävs och vad som ska
göras. För att eleverna skall uppleva att kunskap är meningsfullt och att deras
kunskapsutveckling går framåt har lärarna kopplat det de arbetar med till aktuella
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händelser och fenomen samt konkretiserat genom studiebesök och inbjudna
gäster. Elevernas egna reflektioner kring sin kunskap och inlärning anser vi har även
det bidragit till att eleverna upplever det både meningsfullt och att deras egna
kunskapsutveckling går framåt. För att ge eleverna den hjälp de behöver för att
komma så långt som möjligt jobbar lärarna med att sätta sig in i elevens
tankegångar. Hur har hen tänkt för att hamna där den är? De ber ofta elever
sammanfatta eller återberätta för varandra och för lärare för att förstå om de
förstått rätt samt ger handledning i större grupper om behov finns. För att
möjliggöra elevers inflytande över undervisningens planering och genomförande
betonar lärarna innehåll och form i mycket efter elevernas nuläge och önskemål
(utan att gå ifrån vad kursen ska innehålla). Kontinuerlig dialog med elever
(framför allt i början av moment) där elever får göra sin röst hörd och där vi visar
att vi hörsammar deras önskemål och nuläge och att det de säger är viktiga för
oss. Eleverna får möjlighet att tydligt påverka sin arbetsform och få framför allt
känna att de bli hörda, vilket uppskattas av många. Regelbunden återkoppling till
eleverna om hur det går för dem och hur de kan utvecklas ännu mer har även det
stärkts sedan förra läsåret. Här jobbar lärarna med muntlig och återkommande
återkoppling till eleverna som inte bara är kopplat till bedömningssituationer. De
erbjuder vidare återkoppling för de som önskar det. För att få eleverna att tro på
sig själv och vilja lära sig mer är det viktigt att vara peppande och inte ge upp på
de elever som ger upp dem själva. Vi lägger mycket tid på våra elever och tror det
är en nyckel till att de även skall komma till oss för att få peppning när de behöver
det som bäst. Vi uppmuntrar dem att ha hög ambitionsnivå och att se en större
bild av kunskaperna. Att sätta kunskaper och kursen i en kontext och ge mer
utmanande exempel för att uppmuntra dem att lära sig mer.

Elevernas bedömning
Enligt NKI VT 2020 ligger elevernas nöjdhet med undervisningen på 76%, det är en
ökning från föregående läsårs 74%. En av de stora ökningarna från föregående
läsår är elevernas upplevelse av arbetsron, den har ökat från 65% till 73%. Vi har
haft ett särskilt fokus på arbetsron i år där lärare tillsammans med
elevhälsoteamet har genomfört delar av närvarolyftet där vi valde att titta på
fokusområde arbetsro. Där tog vi fram nya, tydliga rutiner för konsekvenser kring
vad som hände om man störde arbetsron i och utanför klassrummet. Det
handlade om ljudnivå, förseningar, mobiltelefoner m.m. Att förtydliga för elever
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men också ge lärarna verktyg att göra lika har påverkat resultatet i en positiv
riktning.
Vidare anser 80% av eleverna att lärarna är bra på att leda undervisningen i
klassrummet, 80% tycker även att lärarna är kunniga och har en varierad
undervisning och 70% av eleverna upplever att de får hjälp av lärarna för att det
ska gå så bra som möjligt. 62% anser att det är tydligt vad de ska kunna i olika
ämnen och 61% anser att de får information om hur det går i skolarbetet. 59% anser
att lärarna gör så att de får lust att lära sig mer.
Undervisningsutvärderingen som genomfördes under höstterminen visar på en
ökning på samtliga frågor jämfört med de som gjordes på vårterminen året innan.
Då ingen undervisningsutvärdering genomfördes på vårterminen på grund av
distansstudier så kan vi inte jämföra terminerna med varandra.
Undersökning av elevernas upplevelser av distansstudier visar att de i det stora
hela tycker att det har fungerat bra och många anser att de har fått samma hjälp
av sina lärare som de skulle haft vid vanlig undervisning. Det eleverna uppger som
den främsta utmaningen under distansstudierna har varit den egna motivationen,
vilket vi också sett varit svårt för många av våra elever att handskas med.

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
Med hjälp av EWS-mötena är dokumentationen och uppföljningen av extra
anpassningar systematiserad. Vi ser där att extra anpassningar görs i stor
utsträckning med vissa elever och att det har goda effekter. EWS-mötena blir
också ett tillfälle att dela med sig av väl fungerande strategier, till andra kollegor i
andra kurser, där dessa extra anpassningar ännu inte tillämpats. I år har vi också
börjat lyfta fokus från extra anpassningar med enskilda elever till vad som kan
göras på klassnivå. Under läsåret har det kollegiala lärandet fokuserats på
differentierad undervisning vilket också stärker tanken att redan från början lägga
upp planeringen så att många av de extra anpassningar som krävs för enskilda
elever redan finns inom ramen för ordinarie undervisning. Vi ser att arbetssättet är
framgångsrikt för att nå varje elev och göra anpassningar både på individ- och
gruppnivå. Vårt resultat på 100% examen och det ökade genomsnittliga
betygspoängen visar att arbetet givit goda resultat. Under distansundervisningen
har det varit ännu viktigare med tätare uppföljning av elever som halkar efter. Det
har vi gjort genom att hela elevhälsoteamet har hjälpts åt att ha kontakt med
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enskilda elever och komplettera lärarnas arbete med stöttning och hjälp med
struktur och planering. Detta arbete har visat sig vara effektivt.

Utvärdering distansundervisning
Distansundervisningen påverkade olika kurser olika mycket utifrån upplägg och
möjlighet till genomförande. I det stora hela anser lärarna att det fungerade bra
och att eleverna arbetat bra trots hemstudier. Arbetet att alla varit hemma har
givit möjlighet att få fler elever närvarande i lektioner i meet. Plattformen för
undervisning anser de har fungerat mycket bra, men där presentationer anses av
många var svårare att hålla pga. tekniska svårigheter och interaktionerna
saknades. Betygsmässigt har vi satt liknande betyg som tidigare år och ser inte att
distansundervisningen påverkat betygen särskilt mycket, framförallt då det också
var en liten del av terminen. Det som lärarna ansett vara den stora utmaningen var
att elever som inte ville jobba eller bli nådda var svåra att fånga i och med
distansstudier. Det var svårt att få in t ex uppgifter då man missade den naturliga
kontakten. Elever har uppgett och vi har sett att de under distansstudierna
tappade motivation vilket kan ha påverkat en enskild elevs prestation och där vi i
mycket högre utsträckning fått “jaga” elever för att få in det underlag som vi
behövt.

Slutsats – arbetet framåt
Utifrån de utvärderingar som gjorts under året kan man se att både elever och
lärare generellt är nöjda med undervisningen. Ledarskapet i klassrummet har
stärkts. Detta kan ha flera förklaringar. Men vi har de senaste åren på pedagogiska
forumarbetet med ledarskapet i klassrummet. Genom att samtala om ledarskapet
och medvetandegöra rollen som lärare och få tips och idéer från kollegor så kan
det ha bidragit till att detta område har förstärkts. Ett annat område som har
förstärkts enligt NKI:n är studieron. Detta är också någonting som vi har arbetat
med i kollegiala samtal och det är ganska nära sammankopplat med det
pedagogiska ledarskapet. Men en annan förklaring till att studieron kan ha ökat kan
vara de trivselregler som vi har förtydligat under detta läsår. Bland annat
förtydligade vi rutinerna för om en elev kommer försent eller om en elev stör i
klassrummet. Vidare förtydligade vi också reglerna kring att mobiltelefonen inte får
finnas synlig under lektionstid. Detta kan ha bidragit till ökad studiero.
Det som framkommer i NKI:n som något lägre är tydligheten kring vad eleverna ska
kunna och tydligheten kring hur det går i olika kurser. Inför detta läsår gjorde vi en
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förändring i vår bedömningspolicy i hur vi jobbar med återkoppling. För att minska
arbetsbelastningen hos lärarna och minska betygsfokus hos eleverna, och i
samförstånd med Skolverkets nya allmänna råd, plockade vi bort att jobba med
uppgiftsmatriser och jobbade enbart med kurmatrisen. Detta har både elever och
lärare upplevt som mer otydligt då elever tolkar kursmatrisen som en
uppgiftsmatris istället för syftet att det skall vara en nulägesrapport som tar med
all tidigare gjord bedömning. Vi ser att ett fokusområde för oss kommande läsår är
att fortsätta arbeta med hur vi jobbar med återkoppling och vilka former vi skall
använda för att uppfylla både syftet med det fortsatta lärandet samt underlag för
betygsättning.
Ett sista område som har fått lite lägre är om elevernas lust att lära sig mer. Detta
område har vi inte arbetat så mycket specifikt med detta år. Däremot ser vi att
eleverna blir engagerade när de får göra saker som är praktiska och skapar ett
värde för andra. Som exempel är MR-dagen och FN-dagen då eleverna visade ett
väldigt stort engagemang och lust och att lära. Vi tänker att vi ska försöka att få in
det arbetssättet än mer i kurserna också för att öka intresset och lusten att lära
mer då det konkretiserar kurserna och ger en djupare förståelse för ämnets
innehåll. Gällande våra internationella projekt så önskar vi även här hitta möjlighet
att involvera fler elever än de som åker på resan, både i förberedelser och utfall
efter resan.
Våra EWS-möten har verkligen börjat att sätta sig organisatoriskt och vi ser också
många positiva effekter av att vi fångar upp elever tidigare och vi får en samsyn
kring extra anpassningar och andra insatser som kan behövas. Det vi kan tänka på
under nästa läsår är att ha ett större gruppfokus vad gäller extra anpassningar så
att man planerar och tänker in alla elever från början. Det som är bra för en elev är
oftast bra för alla i gruppen. Det kollegiala arbetet kommer att fortsätta där vi får
möjlighet att läsa texter, diskutera pedagogiska frågor, planera, genomföra och
utvärdera aktiviteter och även auskultera varandras lektioner. Detta kan bidra till en
ökad samsyn och samstämmighet men också en ökad kvalitet i planering,
undervisning och betygsättning.
Vi hade som mål att utveckla den pedagogiska helhetsidén och röd tråden
gällande elevers utveckling över de tre år de spenderar på gymnasiet. Den
pedagogiska helhetsidén där varje klass planering i de olika kurserna med
examinationer och arbetsmoment finns med har varit ett bra verktyg i början av
terminen. Däremot så har det varit svårt att hålla levande då provschemat i
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Schoolsoft är det som uppdateras och ändras vid behov. I början av nästa läsår
måste vi fundera över vad den pedagogiska helhetsidén verkligen ger, då mycket
tid läggs på den. Syftet från början var att säkerställa en varierad undervisning och
där vi kunde hitta samarbeten olika kurser emellan men där vi i år har funderat på
om den pedagogiska helhetsidén gör det mer krångligt än det behöver vara.
Gällande den röda tråden så har vi inte lagt så mycket tid på att utveckla den som
vi hade önskat och ser ett behov av att den skall få ta mer tid nästa läsår så vi får
en tydlig progression för hur vi jobbar med våra elever från åk 1 till åk 3.

ELEVHÄLSOARBETET
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och skolkurator har
arbetsrum på skolan och är tillgängliga för eleverna både för spontana och
planerade möten, både via sina arbetsrum och/eller via intranät och telefon om
de inte är på plats på skolan. Skolsköterskan finns på skolan tre dagar i veckan,
specialpedagog finns på plats tre dagar i veckan, studie och yrkesvägledare finns
här alla dagar i veckan samt att skolkurator jobbar två dagar i veckan på skolan.
Skolpsykolog och skolläkare tas in vid behov och har inga fasta arbetsplatser på
skolan. Eleverna själva kan boka upp träffar med samtliga kompetenser i
elevhälsoteamet eller via förmedling av all annan personal på skolan, mentor,
lärare, övrig personal. Skolans rektor och skolvärdinna ingår även de i
elevhälsoteamet. Varje vecka träffas elevhälsoteamet, som leds av rektor, för att
diskutera olika ärenden samt planerar för förebyggande och främjande åtgärder.
Vi har en öppen EHT-tid vilket innebär att mentorer och lärare kan komma för att ta
upp sina ärenden utan att behöva boka tid. Detta för att lätt tillgänglighet
underlättar att ärenden snabbt tas upp och följs upp.
En viktig del i elevhälsans arbete har varit att stötta mentorer och lärare kring
bland annat extra anpassningar och särskilt stöd. Detta har gjorts framför allt via
våra EWS-möten som vi haft kontinuerligt under läsåret. Att elevhälsan är en
naturlig del av planering och utvärdering av undervisningen och elevers
förutsättningar till ett gott lärande har varit en positiv förändring i vårt
elevhälsoarbete under året. I år har EHT fått tagit en extra plats för att stötta upp
lärare och mentorer under distansstudietiden. EHT har haft ansvar för att ha
kontinuerlig kontakt med de elever som lärare ansett haft behov av det.
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Skolans elevhälsa har ett årshjul med aktiviteter som genomförs för att främja
hälsa och förebygga ohälsa. Under läsåret har elevhälsan följt upp de tre
studiepaket som vi tog fram föregående läsåret. De tre olika områdena som vi
specifikt jobbat med är studieteknik, stress och självkänsla. Tillsammans med
dessa studiepaket har vi använt oss av Ung livsstil vilket är material för elever och
personal att arbeta med en hållbar livsstil utifrån bland annat sömn, hälsa, mat,
stress och skärmar som mentorerna har kunnat jobba med under mentorstiden. Vi
har genomfört vissa delar av Närvarolyftet i syfte att öka elevernas närvaro i skolan.
Vårt fokus i år var studiero där vi tog fram tydliga konsekvenser för störande av
studiero. Elevhälsan har haft stor delaktighet i att genomföra och utvärdera de
enkäter som undersökt elevers trygghet och trivsel samt enkät kring
likabehandling- och värdegrundsarbete. Delar av EHT har haft kontinuerliga möten
med elever i vårt elevhälsoråd för att vi skall få deras perspektiv i våra analyser.
Vidare har vi haft flera gemensamma skolaktiviteter i syfte att främja en god
lärandemiljö samt stärka känslan av tillhörighet och gemenskap på skolan, ex.
lägerskola, gemensamt arbete kring mänskliga rättigheter, programgemensamma
dagar och poängjakten. Elevenkäter, mentorsamtal och hälsosamtal har
genomförts med bl.a. samtal kring förebyggande arbete kring stress, mående,
studieteknik, trivsel. Vi bjöd in till föräldramöte i samverkan med trygghetsjouren i
Sundsvalls kommun som pratade med föräldrar om unga och droger. Vi har haft
skyddsrond tillsammans med elevskyddsombud för att riskbedöma skolans lokaler.

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete
(lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”)
Hälsosamtalen utgör grunden för en stor och viktig del i det främjande och
förbyggande arbetet, och trots den rådande Coronapandemin och kraven på
förändrade arbetssätt har 97% av eleverna genomfört sitt hälsosamtal. Ett antal
uppföljande samtal kommer även att genomföras under HT-20.
Vi har fortsatt att arbeta med våra väl utarbetade rutiner runt frånvaro/närvaro.
Detta följs upp under EHT varje vecka samt vid våra EWS-möten, vilka är viktiga
delar i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och som ger förutsättning
för tät uppföljning av elever och snabba insatser. För att förstå orsaken så att vi
kan ge eleven bästa förutsättning till att vara i skolan, beslutas snabbt om lämplig
åtgärd och av vem. Att personal och elever har goda och nära relationer är för oss
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väldigt viktigt. Detta tillsammans med individuella samtal och regelbundna möten
ger oss goda möjligheter att tidigt upptäcka, genomföra och utvärdera de extra
anpassningar som olika elever och elevgrupper behöver. EHT har även påbörjat
arbetet med Närvarolyftet, där vi arbetat för att utveckla och förbättra vissa
fokusområden som tex studiero. Resultaten visar här på att eleverna upplever
bättre studiero i år jämfört med tidigare läsår samt att vi kan se att vi har högre
närvaro för våra elever i år jämfört med föregående läsår. Här ser vi den största
ökningen på närvaron under tiden för distansstudier där elever som tidigare varit
hemma pga. förkylningssymtom nu kunde närvara vid lektioner på distans.
Vi vet att det generellt är viktigt för elevers upplevda hälsa att känna delaktighet
och möjlighet att påverka sin situation, och att detta är en bidragande faktor till att
minska elevers stress. Under vårterminen-19 startades därför ett Elevhälsoråd som
leds av skolsköterska och kurator och har representanter från så gott som alla
klasser. Syftet är att eleverna ska ha ett forum för att kunna påverka sin skolmiljö
och sin fysiska, psykiska och sociala hälsa. Under läsåret -19/20 har arbetet med
detta börjat falla allt mer på plats och vi har enligt elevernas önskemål haft
regelbundna träffar ca 1 gång/månad. Mycket fokus har legat på hur vi
tillsammans kan arbeta för att minska elevernas stress rörande upplägg och
struktur runt tex provschema, men vi har även tagit upp ämnen som skolkafeteria,
grupprumsmiljöer, aktivitetsdagar, föreläsningar etc. Klassrepresentanterna har lyft
ett flertal förslag, önskemål och tankar vilka har delgetts vid EHT-möten och APT.
Vid höstterminens uppstartsträff kommer rektor att delta för att personligen
återkoppla till vissa frågor. Vi hör också av eleverna att det efter vårens
Coronapandemi och distansstudier, finns ett stort behov av gemensamma
aktiviteter och att göra roliga saker tillsammans.
Ett av målen i vår lokala mål- och verksamhetsplan har varit att arbeta med
värdeskapande projekt. Under höstterminen fick alla elever i åk 2 möjlighet att
lyssna på en föreläsning av föreningen Tillsammans, där man tog upp ämnen som
sexuellt våld, normer och strukturer. Vi har även under året arbetat med ”Planen
mot kränkande behandling”, där eleverna suttit gruppvis och diskuterat frågor som
rör kränkande behandling, mobbing och diskriminering. Inför nästa läsår har vi som
mål att arbeta mer med detta och bla ta in externa föreläsare och eventuellt ha
workshops i ämnet.
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Vi har under läsåret haft samarbete med ett flertal externa aktörer och deltagit i för
skolan viktiga arenor. Skolsköterska och kurator har deltagit i kommunens
Trygghetsråd där representanter från kommun, skola, polis, ungdomsgårdar mm
deltar. Det är en viktig arena för att bla hålla sig uppdaterad om drogläget i staden
samt att tillsammans kunna arbeta för en trygg miljö för våra ungdomar. Vi har ett
gott samarbete med socialtjänstens Ungdomsteam som även har deltagit vid åk 1
föräldramöte med föreläsning om unga och droger. Under läsåret har även
Ungdomsmottagningen haft drop-in-bord på skolan.
En framgångsfaktor och viktig grundbult i vårt värdegrundsarbete är att ha goda
relationer och ett bekräftande bemötande, vilket vi har en hög medvetenhet om
och arbetar aktivt med varje dag. Vi har under året haft många gemensamma
skolaktiviteter som syftar till att stärka känslan av tillhörighet och gemenskap. EHT
har och kommer även under nästa läsår i möjligaste mån delta i dessa aktiviteter
då de är relationsskapande och även ger värdefull information om bla
gruppdynamik.

Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”)
Det åtgärdande arbetet har i de flesta fall handlat om att utreda elevers behov av
särskilt stöd och med det göra en bra plan för hur det kan tillgodoses. Genom våra
EWS och EWS-möten så har vi en god rutin för anmälan kring särskilt stöd. Under
läsåret utvecklade vi ett gemensamt dokument för elevers behov av särskilt stöd
och extra anpassningar för att alla skulle kunna följa och få en tydlig överblick i
stället för tidigare ha koll på olika information i olika dokument och kanaler. Detta
har underlättat och gjort att vi kunnat följa beslut om processer kring olika ärenden
under läsårets gång och vi upplever att detta arbete är en stor bidragande
anledning till att vi nått 100% examensgrad.

Slutsats – arbetet framåt
Vi ser många bra framgångsfaktorer som vi tagit fram under året som vi också ser
att vi behöver utveckla ytterligare. Ett av de arbeten som vi tror gjort störst effekt på
elevers måluppfyllelse och mående har varit vår täta uppföljning via EWS och EWSmöten. Vi kommer därför fortsätta jobba med det och ännu mer fokusera på
processerna som varit framgångsrika i det arbetet.
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Vidare ser vi att arbetet med elevhälsorådet har givit oss viktiga perspektiv från
våra elever i analyser kring olika saker i skolan. Det är viktigt att eleverna känner att
de kommer till tals och blir lyssnade på även i ett vidare perspektiv än enkäter och
dess analyser utan att det faktiska mötet och öppet kunna prata om vad de anser
vara viktigt i sitt mående på skolan.
Vårt arbete med den pedagogiska helhetsidén ser vi givit goda resultat på elevers
stressnivåer och möjlighet till en jämnare arbetsbelastning. Här ser vi dock att ett
bättre forum för det bör kanske vara i programarbetslagen så att det kan bli en
levande diskussion utifrån elevernas här och nu känsla och inte ett
planeringsverktyg i början av läsåret som sedan lätt blir ett byrålådedokument.
Samplanering för lärare i programarbetslagen är en viktig aspekt för att ge våra
elever bästa förutsättningar att få lyckas med sina studier.
Vi behöver fortsatt jobba med elevernas studieteknik då vi ser att en del elever har
svårt att planera, strukturera och veta hur de själv bäst lär sig. Vi kommer därför
satsa extra på studieteknik som ett förebyggande arbete också det till stress.
Vi har hittat framgångsrika processer för uppföljning av elevers resultat och
behöver fortsatt se över alla olika plattformar och dokument som används för
elevuppföljningar. Det är svårt och tidskrävande och lätt att något glöms bort då vi
har det på olika ställen. Här behöver vi samla allt vi kan på samma, lättillgängliga
ställe för alla som behöver informationen.

LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE OCH ARBETE MED
NORMER OCH VÄRDEN
Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete
Inom KLARA teoretiska gymnasium har alla skolor ett separat dokument där skolans
organisation, skolans arbete mot kränkande behandling och det förebyggande
och främjande arbetet kring dessa frågor beskrivs. Den skrivs i januari varje läsår
och där analyseras och utvärderas årets insatser utifrån resultatet i den
Likabehandlings- och värdegrundskartläggning som genomförs i oktober varje
läsår. I planen dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande
insatser som planeras kommande år.
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Organisering av arbetet med Normer och värden
Vi är en certifierad FN-skola vilket innebär att vi har stort fokus och engagemang
kring globala frågor och mänskliga rättigheter. I år ville vi förtydliga, förankra och
förstärka det arbetet ytterligare och påbörjade även ett samarbete med Raoul
Wallenberg Academy. Vi jobbade tillsammans med dem i deras kubenprojekt för
mänskliga rättigheter. Det har också inneburit att vi jobbat mycket med frågor som
rör normer och värden, både lokalt och globalt. Vi har gemensamt på skolan
arrangerat olika aktiviteter för att jobba med detta samt utmanat våra elever och
deras vårdnadshavare kring allt som vi kan koppla till FN:s Globala Mål. Det har varit
allt ifrån att ta tillvara och tänka på våra vattenresurser till att samla in pengar till
välgörenhetsorganisationer. Vi har i detta arbete uppmärksammat olika nationella
och internationella dagar rörande dessa frågor. Under FN-dagen hade vi en
aktivitet kring välgörenhet, under Internationella dagen för mänskliga rättigheter
hade vi ett skolövergripande projekt där eleverna jobbade med mänskliga
rättigheter. Vi jobbade med Unicefs insamling Operation dagsverke, hade
aktiviteter för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen och Internationella
dagen för minor och minröjning. Vi har under året fortsatt det samarbete vi har
med den ideella organisationen My Afrika Volunteers som hjälper unga i Uganda
med utbildning, skolmaterial och andra förnödenheter. Vi gjorde en insamling av
kläder, mobiltelefoner och datorer som vi tog med oss då vi besökte dem. Våra
elever fick själva dela ut material till dem som behövde det som mest.
Utöver det gemensamma arbetet som bedrivs så är också normer och värden en
del i undervisningen. Kontinuerligt och löpande i den dagliga verksamheten så
jobba lärarna med detta. Exempel på detta är när vi jobbar normkritiskt, genom att
vara en närvarande vuxen, i det aktiva och tydliga ledarskapet och framför allt
integrerat i kurser (mot centralt innehåll) och mentortid. Ett annat exempel är det
FN-rollspel vi hade i våra samhällskunskapsklasser under vårterminen där fokus var
vid klimatet och de internationella konflikter som kunde påverka miljön.

Utvärdering – Normer och värden
I år har vi tagit ett stort steg i att strukturera och involvera oss ännu mer i frågor
som rör normer och värden, både på skolan och i ett större perspektiv - världen.
Som certifierad FN-skola har vi stora möjligheter att påverka elevers kunskaper,
värderingar och förståelse för den värld vi lever i och hur vi kan påverka den att bli
ännu bättre. Vi säger att vi vill förändra världen, och vi menar verkligen det. I stort
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och smått så kan vi alla göra skillnad och vi tänker att ju mer vi kan sprida dessa
tankar och få fler att förstå att vi kan och bör göra skillnad desto större chans att vi
kan förändra världen för ännu fler. Vi har ännu inte utvärderat elevernas
engagemang och tankar kring arbetet i ett större globalt perspektiv men vi ser i
resultat av olika utvärderingar att eleverna behandlar varandra med respekt och
omtanke och att de frågor som berör trivsel och trygghet i NKI tyder också på att
detta fungerar bra på vår skola. Arbetet med bland annat My Afrika Volunteers har
bidragit till våra elever förståelse för andra människors situation och
förutsättningar och förhoppningsvis utvecklat en vilja att handla med deras bästa
för ögonen samt ta avstånd att människor utsätts för förtryck och kränkande
behandling.
Den enkät som vi gjorde i januari kring likabehandling och värdegrund visar dock
på att en stor del av våra elever inte visste om det arbete vi gör gällande dessa
frågor och att de önskar att bli involverade i större utsträckning. Då vi för första
gången gjorde en gemensam enkät från huvudmannens sida så hamnade vi fel i
det årshjul som vi tidigare haft där vi jobbat med eleverna kring dessa frågor vilket
gjorde att eleverna inte ännu hade hunnit jobbat med det underlag som vi har. Vi
kommer ändra vårt årshjul inför kommande läsår så att underlag till arbete med
likabehandling, normer och värden görs tillsammans med eleverna tidigt på
höstterminen.
Elevhälsans arbete har bland annat inneburit att starta ett elevhälsoråd på skolan
där elevrepresentanter från alla klasser har möjlighet att på regelbundet sätt
framföra sina tankar och åsikter kring värdegrundsarbetet, studiero samt
förutsättningar och behov för att tillgodose den fysiska, psykiska och sociala
hälsan för skolans elever. Vidare har våra rutiner för öppet EHT och uppföljning av
elever vid våra EWS-möten börjat sätta sig och elevhälsan har varit tillgängliga för
eleverna. Årets resultat av LoV-enkäten visar också på att eleverna vet vem de kan
vända sig till om de blivit illa behandlade på skolan. Årets LoV-enkät visar också på
att vi är bra på att skapa en trygg miljö på vår skola där eleverna känner sig sedda,
lyssnade på och trygga. Resultaten visar vidare på att våra elever till största del
känner sig trygg på skolan (96%), vet vem de skall vända sig till om de blivit illa
behandlad (94%) samt upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett
bra sätt (91%). 92% anger vidare att de upplever att personalen på skolan
behandlar dem på ett bra sätt samt 83% anger att de känner förtroende för att
personalen tar tag i situationen om man får reda på att någon upplever sig illa
30

behandlad på skolan. Vi kan se vissa skillnader på resultaten då vi jämför årskurser
och program.
Majoriteten av eleverna upplever inte att det finns några direkt uttalade normer på
skolan eller att nätmobbning är något som förekommer i skolan. Däremot önskar
eleverna få information om kränkande behandling, mobbning och dess
konsekvenser. Information kan ges av lärare eller externa föreläsare. Eleverna är
väldigt medvetna om sin egen roll i att förebygga kränkande behandling och
önskar att personalen även fortsättningsvis har goda och nära relationer till
eleverna. Vidare framför eleverna att personal behöver jobba mer för att förbättra
arbetsron i klassrummet vilket annars kan påverka deras studieresultat och
stressnivå negativt.

Slutsats – arbetet framåt
Det har varit ett fantastiskt år med allt det arbete som vi gjort under året med vårt
värdegrundsarbete och fokus på hur vi kan bidra till alla människors lika
möjligheter till ett bra liv. Det vi ser att vi behöver göra under kommande läsår är
att se över och skapa kontinuitet i det vi gör kring dessa frågor. Vidare behöver vi
hitta ett större sammanhang att engagera fler elever i de olika projekten där vi
bland annat behöver sprida information om livsvillkor på ett ännu bättre och
vidare sätt än vad som hittills har gjort. Ofta får man reda på vilka roliga aktiviteter
de har varit med om och får bara veta ytterst lite om livsvillkor och hur kulturen är.
Här behöver vi förarbeta projekten och resorna som vi gör mer och ha konkreta
mer djupgående frågor om just detta som eleverna sedan ska redovisa samt att
det involverar fler elever än bara de som åker på projektresan.
Målet nästa läsår är att skapa en ännu bättre systematik där både elever och
skolpersonal ges förutsättningar att vara delaktiga i arbetet. Vi ser i årets LoV-enkät
att stor del av eleverna inte känner till vårt arbete kring likabehandling och
värdegrund samt att de önskar vara med delaktiga i arbetet. Målet är att alla
elever skall känna till våra ordningsregler och processen med att ta fram och
jobba med vår plan mot kränkande behandling. Målet är vidare att eleverna skall
känna sig involverade i det arbetet.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Våra resultat visar på att vi har mycket att vara stolta över. 100% måluppfyllelse för
andra året i rad tyder på ett välplanerat och systematiskt arbetssätt där kvaliteten
på undervisningen och elevernas förutsättningar att nå målen står i fokus. Elevers
och personals nöjdhet visar vidare på hur väl vår verksamhet fungerar.
Det vi vill fokusera på kommande läsår är att ge eleverna och personalen ännu
bättre förutsättningar att få lyckas. Vi vill se över arbetsbelastningen över tid då vi
upplever våra elever som stressade vid vissa tillfällen under läsåret och där vi även
kan se i vår medarbetarundersökning att lärare ibland upplever en hög
arbetsbelastning. Då vi ser resultaten på elevernas undervisningsutvärdering så är
det tydligt att de är nöjda med undervisningen, att lärarna har god variation och
kan leda undervisningen på ett bra sätt. Det som eleverna skattar som lite lägre är
tydlighet kring vad de behöver kunna samt information om hur de går för dem i
skolarbetet, dvs återkoppling. Här behöver vi hitta ett effektivt men fortfarande
givande arbetssätt där elever kan ta till sig den återkoppling som ges. Vi har under
läsåret påbörjat ett arbete med elever självreflektion kring den återkoppling som
det får för att de skall ges möjlighet att förstå återkopplingen och planera för hur
de skall använda den vidare. Här kan vi se att muntlig återkoppling i helgrupp eller
mindre grupper kan vara givande, där eleverna själva sedan antecknar vad och
hur de kan utvecklas vidare för att nå ännu längre. Elevexempel kan vara ett annat
bra sätt för att förtydliga för eleverna vad de behöver kunna och hur långt i sin
kunskapsinhämtning de nått utifrån det.
Det vi vidare vill fokusera på är att öka elevernas lust att lära sig mer. Vi är en
certifierad FN-skola och engagerar oss stort i frågor som rör mänskliga rättigheter
och hållbarhet och vill ge våra elever möjligheten och kunskapen om hur de kan
öka sitt sociala engagemang och ansvar. Vi har många olika aktiviteter på skolan
som är kopplat till det arbetet samt att vi jobbar med det en del i undervisningen,
det vi vill nu är att få in dessa frågor på ett tydligare sätt i kurserna med ett riktigt
samband och tydlig koppling. Så ett fokus framåt är att öka det sociala
engagemanget med kunskap kring dessa frågor i ett sammanhang i våra kurser.
Förra läsåret hade vi som mål att jobba med röda tråden, dvs elevernas
progression i lärandet för läsning och skrivning. Det fick inte så mycket utrymme
förra året och vi ser behovet av att jobba med det även kommande läsår. Vi vill ta
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fram tydliga mallar för progressionen åk 1 till åk 3 gällande vetenskapligt skrivande
samt läsförståelse.
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GRUNDFAKTA KLARA TEORETISKA GYMNASIUM
Klara Teoretiska gymnasium är skolan för elever med höga ambitioner som ger en
utbildning som utvecklar, engagerar och förbereder elever för fortsatta studier på
Högskola och Universitet. Vi har som mål att vara bryggan till Universitet och ge
eleverna verktyg för att aktivt kunna välja och göra bra val för en bättre värld.

Organisation
KLARA ingår i AcadeMedias Teoretiska gymnasieområde, som leds av en
utbildningsdirektör, Joakim Molander. Rektorerna leds i sin tur av skolchef Paul
Gertsson. Rektorsgruppen träffas en gång i månaden på gemensamma
rektorsmöten. Under året har dessutom samtliga rektorer inom teoretiska
gymnasieområdet gemensamma kvalitets- och ledardagar.
Alla skolor leds av rektor. De flesta skolor är organiserade i arbetslag som leds av
arbetslagsledare, vilka i sin tur ingår i skolans ledningsgrupp tillsammans med bitr.
rektor och rektor.
Varje skola har utsedda förstelärare med speciella utvecklingsuppdrag.
På Klara Teoretiska Gymnasium bedriver vi gymnasieutbildningar inom följande
program och inriktningar:
•

Ekonomiprogrammet

•

Naturvetenskapsprogrammet

•

Samhällsvetenskapsprogrammet

•

Teknikprogrammet (Klara Göteborg, Klara Karlstad, Klara Södra, Klara Västra)

•

Estetprogrammet (Klara Karlstad)

•

Handelsprogrammet (Klara Linköping)

Klara Teoretiska Gymnasium har läsåret 2019/2020 11 skolor runt om Sverige, från
Malmö i söder till Sundsvall i norr. Under läsåret var det drygt 3849 elever som
studerade på någon av våra skolor.
Skolor

Antal elever

Klara Malmö

207

Klara Östra

360

Klara Göteborg Vallgatan

365
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Klara Göteborg Postgatan

613

Klara Sollentuna

203

Klara Sundsvall

283

Klara Västra

308

Klara Linköping

457

Klara Karlstad

388

Klara Norra

265

Klara Södra

400

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE
Kvalitetsarbete handlar om hur väl vi lyckas ge våra elever de förutsättningar de
behöver för att utveckla kunskaper och värden som på bästa sätt förbereder dem
inför det studie-, arbets- och samhällsliv som väntar dem efter gymnasiet.
Utgångspunkten är att alla elever ska nå utbildningens mål på ett sätt som är
rättssäkert och som vinner elevernas förtroende och ger dem en god skjuts i vidare
studier.

Kvalitetsbegrepp
I det systematiska kvalitetsarbetet har vi tre kvalitetsbegrepp som utgångspunkt.
Det första är den funktionella kvaliteten. Den handlar om hur väl eleverna når
utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs
program-/examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om
värdegrund och demokratisk kompetens.
Det andra begreppet är den instrumentella kvaliteten som handlar om kvaliteten i
våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav som ställs på vår
verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande i sina
studier som de har rätt till, en likvärdig undervisning av god kvalitet, likvärdig
bedömning och betygssättning och att eleverna får särskilt stöd om det behövs för
att nå utbildningsmålen.
Slutligen använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna
upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och
önskemål på utbildningen.
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Proaktiva uppföljningar, betygsprognoser och elevenkäter
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul.
Vi har en proaktiv uppföljning, s.k. EWS (Early Warning System), där vi följer upp hur
det går för eleverna flera gånger per termin. I november och i april gör vi dessutom
betygsprognoser i syfte att fånga upp de elever som riskerar att inte nå målen.
Vi gör två Undervisningsutvärderingar (november och mars) där eleverna får
möjlighet att ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och
till sist en koncerngemensam Elevenkät (januari/februari) som ger en bild av
elevernas upplevda kvalitet (se ovan) såsom trivsel, nöjdhet etc. I april i år
genomfördes även en enkät för distansundervisningen för att säkerställa att
eleverna kunde tillgodogöra sig undervisningen digitalt.

Resultatdialog
Varje månad har skolchefen en resultatdialog med varje enskild rektor. Under
resultatdialogen följer skolchefen bl.a. upp det löpande kvalitets- och
elevhälsoarbetet som sker på skolan.

Utvärdering, analys och dokumentation av kvalitetsarbetet
Kvalitetsarbetet och resultaten av skolans utvecklingsarbete följs upp och
utvärderades kontinuerligt under läsåret, samt vid läsårets slut. Utgångspunkter för
utvärderingarna är skolans arbetsplan, undervisningsutvärderingar, enkäter och
resultat i form av betyg och nationella provresultat.
Enkäter, betygsprognoser och andra gemensamma uppföljningar sammanställs
på både huvudmannanivå och på enhetsnivå. Resultaten diskuteras och
analyseras på rektorsmöten kontinuerligt under året. Huvudmannen tillhandahåller
även ett metodstöd för analysarbetet.
I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de
nationella proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl främst
kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under läsåret (funktionell

kvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan
redovisas i resultatsammanställningen och kommenteras i denna kvalitetsrapport.
Elevernas trygghet, trivsel och studiero (upplevd kvalitet) sammanställs på
liknande sätt på både huvudmannanivå och enhetsnivå. Efter skolavslutning i juni
sammanställer varje enhet sin kvalitetsrapport i sin slutliga form, och en arbetsplan
tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.
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OM SKOLENHETEN KLARA TEORETISKA GYMNASIUM
SUNDSVALL
Organisation och arbetsformer
Skolan leds av en rektor som tillsammans med biträdande rektor, studie- och
yrkesvägledare samt tre programansvariga arbetslagsledare utgör
ledningsgruppen. Varje arbetslag består av en arbetslagsledare samt de lärare
som har sin huvudsakliga del av undervisningen i klasser på det programmet. I
programarbetslagen ingår 5-6 lärare inklusive programarbetslagsledaren. Skolan
har förutom ledningsgruppen även en administratör och skolvärdinna. Elevhälsan
består till vardags av skolsköterska, skolkurator samt specialpedagog. Skolpsykolog
och skolläkare finns med vid vissa tillfällen under läsåret.
Vår ambition är att skapa lust att lära, mod att förändra och möjligheter att lyckas
för varje elev som börjar hos oss. Vi tror på våra elevers förmåga att lära och
möjlighet att lyckas. Därför vill vi skapa lärmiljöer som väcker nyfikenhet,
samhällsengagemang och möjligheter att lyckas. En dynamisk mötesplats där
människor med olika kunskaper, erfarenheter och perspektiv kan mötas och lära
tillsammans. För att det ska vara möjligt vill vi att vår skola ska präglas av
delaktighet, variation, utmanande möten och omtanke, för såväl elever som
personal. Det tror vi skapar stora hjärtan och skarpa hjärnor och vi menar att
framtiden behöver både och.
Vår skola är liten och personlig och ligger i nya fina lokaler mitt i centrala Sundsvall.
Alla våra utbildningar är högskoleförberedande och vi sticker ut hakan och säger
att vi även är högskoleintroducerande. Med det menar vi att vi jobbar med
metoder och material där vi introducerar våra elever till kommande utmaningar
då de läser vidare till högskola eller universitet. Det unika med oss är vår höga
ambition att inspirera våra elever till att studera vidare. Vi jobbar med formativ
bedömning vilket syftar till att stimulera fortsatt lärande genom att kontinuerligt
lyfta fram elevernas styrkor och utvecklingspunkter, allt för att de skall utvecklas
och nå sina mål efter sina egna förutsättningar.
Vi är en nytänkande skola vad gäller teknik och digitalisering men när det kommer
till själva skolans upplägg så är vi väldigt traditionella. Vi tror att vi ger större
möjlighet för våra elever att lyckas med sina skolarbeten om de har största möjliga
tillgång till sina engagerade, kunniga och nyfikna lärare som verkligen brinner för
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sitt uppdrag och elevernas utbildning. Vi väljer därför att alltid ha lärarledda
lektioner med stor variation på både undervisning och examinationsformer. Det är
inte alltid så att det är viktigt hur eleverna visar sina kunskaper utan det är att de
gör det. Våra elever väljer därför ofta egna examinationssätt, allt ifrån salsprov,
hemprov, filmer, muntliga redovisningar eller seminarium. Vi tror också att det är
viktigt att eleverna får möjlighet att jobba med flera förmågor i flera ämnen
samtidigt, precis det som krävs senare i yrkeslivet. Vi har därför valt att ha en del
kurser de läser samtidigt, med två lärare i klassrummet samtidigt. Det ger oss
möjlighet att ge flera olika perspektiv på de arbetsområden som eleverna jobbar
med och det ger eleverna större tillgång till individuell tid med lärarna.

Vidare har vi ett stort socialt engagemang där vi bland annat är en certifierad FNskola. Certifieringen har vi fått utifrån vårt arbete och engagemang i globala
frågor. Vårt sociala engagemang genomsyrar inte bara undervisningen utan även
hela skolan i form av aktiviteter och aktiva val för hållbarhet, oavsett om vi pratar
mat, internationella projekt eller mänskliga rättigheter.

Systematiskt kvalitetsarbete
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:
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Läsåret inleds med att vi i kollegiet fullföljer de analyser som vi påbörjade i juni av
föregående års resultat och verksamhet. Till vår hjälp har vi våra internt insamlade
slutbetyg och nationella-prov-resultat samt resultat från kundundersökningen och
andra utvärderingar av undervisningen, betygsprognoser och övriga uppföljningar
av bla måluppfyllelse och frånvaro.

Analyser och identifiering av nya utvecklingsområden för det kommande läsåret
sammanfattas i skolans kvalitetsrapport som skickas in till huvudman i september.
Huvudman skriver en motsvarande kvalitetsrapport för verksamheten
sammantaget som skickas in till koncernen i november.
I oktober gör varje lärare en betygsprognos som skickas in centralt och
sammanställs. Betygsprognosen gås igenom, diskuteras och analyseras med
personalen på kursnivå och individnivå. I december jämför vi våra preliminärt
framtagna resultat av slutbetyg och nationella prov mot de resultat som
publiceras i SIRIS. Ev avvikelser analyseras.
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I februari följer vi upp våra nuvarande elevers uppfattning om såväl undervisning
som trygghet och trivsel. Samtliga resultat gås igenom, diskuteras och analyseras.
Vid behov sker specifika åtgärder alt förändringar som vi bedömer behövs för att
utveckla och förbättra undervisningen för eleverna.
I mars genomför varje lärare läsårets andra betygsprognos och i april utvärderar
alla våra elever undervisningen på kurs- och lärarnivå. Betygsprognosen gås
igenom, diskuteras och analyseras med personalen på kursnivå. Utvärderingen av
undervisningen följs upp på individnivå via samtal mellan rektor och varje lärare
men resultat och analys aggregeras inte på skol- eller verksamhetsnivå då denna
utvärdering enbart syftar till att utgöra underlag för lokal utveckling av
undervisningens kvalitet.
Arbetet på vår skola präglas av skolans helhetsidé och vår önskan om att
levandegöra densamma. Skolan strävar efter att vara en lärande organisation där
verksamhetens medarbetare kollegialt och systematiskt arbetar med att skapa
lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till elevernas lärande. Vägen dit går via
ett systemiskt förhållningssätt där skolutvecklingen utgår från ett
underifrånperspektiv, där grunden är verksamhetens behov i förhållande till
styrdokumenten.
Kvalitetsåret bygger på uppstart i augusti med diskussioner om hur föregående
läsårs resultat blev, varför det blev så och hur vi går vidare. Efter analyser i grupper
och helgrupp så sätter vi upp nya mål för kommande läsår som mynnar ut i en
arbetsplan för året. Vid våra ledningsmöten, pedagogiska forum,
programarbetslagsträffar och elevhälsoteamsmöten så fortsätter vi utveckla
verksamheten och följer upp huruvida vi är på väg mot våra mål eller om vi
behöver vända om och kanske till och med revidera vår arbetsplan. Grunden för
vår systematik är att vi regelbundet genomför undersökningar för att mäta och ta
reda på hur elever och medarbetare uppfattar verksamheten. I februari följer vi
upp våra nuvarande elevers och medarbetares uppfattning genom NMI(medarbetare) och NKI-undersökningar (elever). Under våren har vi även
genomfört utvärdering av undervisningen på lärarnivå som ett ytterligare
incitament för vårt ständiga förbättringsarbete. Utöver dessa större och löpande
undersökningar av skolans kvalitet genomförs löpande kursutvärderingar och
andra avgränsade uppföljningar av olika projekt. Vår och höst görs dessutom
betygsprognoser som ligger som grund för den fortsatta riktningen av vårt
kvalitetsarbete.
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Resultaten från våra undersökningar analyseras i olika konstellationer och
resulterar i nya mål och utvecklingsområden för verksamheten. Om något/några
resultat skulle hamna lågt – under 60 – tas en särskild handlingsplan fram för att
skolan direkt ska sätta in åtgärder under innevarande termin. Inga av våra resultat
låg under 60.
I slutet av läsåret gör vi den största delen av vårt analysarbete. Då skriver varje
lärare en individuell verksamhetsuppföljning där den enskilde pedagogen utifrån
sina faktiska resultat och valda metoder analyserar utfall, framgångar och
utvecklingspunkter under läsåret som gått. Här beskriver och analyserar också
läraren hur denne har jobbat med sina personligt uppsatta mål samt våra
gemensamma mål. Läraren tar upp resultaten, både i undervisningsutvärderingar
samt faktiska resultat på betyg och nationella prov om det genomförts. Därefter
kommer den enskilde att ge konkreta förslag på förändringar för att öka
måluppfyllelsen, samt hur dessa förändringar bidrar till detta. I den individuella
uppföljningen finns också frågor kopplade till läsårets lokala arbetsplan. I slutet av
varje läsår sammanställs betygsutfallet för varje kurs. Utfallet skrivs in i den
individuella verksamhetsuppföljningen.
Den kollektiva uppföljning görs sedan i arbetslaget där vi diskuterar och analyserar
det gångna läsårets resultat och dess orsaker. Även här finns också ett
framtidsperspektiv, d.v.s. vilka konkreta åtgärder måste till för ökad måluppfyllelse
och på vilket sätt kommer föreslagna åtgärder bidra till önskat resultat. De
individuella uppföljningarna ligger som en bas även i den kollektiva uppföljningen
och det är viktigt för oss att se gemensamma nämnare (om sådana finns) i de
individuella uppföljningarna för att kunna adressera kollektiva
förbättringsområden.
Vi jobbar utifrån skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete:
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Under året har samtliga lärare och ledning fortsatt jobbat med vårt långsiktiga mål
att öka den genomsnittliga betygspoängen för skolan totalt genom att utveckla
undervisningen med utgångspunkt i likvärdig och formativ bedömning och
betygsättning. Studiedagar och pedagogiska forum har alla varit knutna till detta
och vårt huvudsakliga mål för läsåret att öka det genomsnittliga betygsvärdet för
våra klasser och skola som helhet.
En gång i veckan träffas hela kollegiet i ett så kallat pedagogiskt forum. Här
diskuterar vi vårt systematiska kvalitetsarbete, våra utvecklingspunkter, följer upp
vår arbetsplan samt håller i inspirerande föreläsningar kring olika områden. Fokus
för vårt kvalitetsarbete har varit att titta på hur vi som verksamhet kan skapa goda
förutsättningar för och stödja elevernas lärande och utveckling genom att bli
bättre på att göra det arbete vi redan gör, samt att bygga upp kunskap som gör
det möjligt för oss att göra något annat än det vi redan gör så att verksamheten
har möjlighet att utvecklas till en annan, mera ändamålsenlig verksamhet än den
är idag. Förutom de pedagogiska forum som hålls en gång i veckan så träffas de
tre programarbetslagen på var sitt håll en gång i veckan där de fortsatt arbetar
med vårt kvalitetsarbete med fokus att ge våra elever bästa möjliga
förutsättningar att få lyckas likaså ledningsgruppen och elevhälsoteamet.

Lokaler
Vi har fina och väl anpassade klassrum och grupprum. Lokalerna vi är i idag är helt
nyrenoverade sedan några år tillbaka då vi flyttade in i dem. Vi har tio klassrum
inklusive en laborationssal. Klassrum och laborationssal är alla utrustade med ny
teknik i form av projektorer, chromecast och Apple TV för lätt uppkoppling via det
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trådlösa nätverket. Laborationssalen har utrustning för att bedriva laborationer i
både naturkunskap, biologi, kemi och fysik. Vi har en för ändamålet väl anpassad
matsal samt andra utrymmen för eleverna att uppehålla sig i då de inte har
lektion. Vi har sex grupprum, elevuppehållsrum samt flera öppna uppehållsytor och
en inredd uteplats med bl.a. pingisbord och bord och stolar.
Alla våra klassrum, grupprum och andra ställen där eleverna kan vistas har insyn
då alla dessa dörrar är försedd med glasruta och uteplatsen har god insyn direkt
ifrån personalkorridoren. Vår matsal är helt öppen utan dörr och där vistas
personal från kl. 7 på morgonen till kl. 14 på eftermiddagen. Övriga tider så rör sig
personal i och utanför matsalen då vi har klassrum även i direkt anslutning till
matsalen. Vi har personal som sitter i entréplanet för att se alla elever och
obehöriga som kommer till skolan.

Elever och personal
Läsåret 2019-20 arbetade 17 lärare på skolan och vi hade totalt 15 heltidstjänster.
94% av lärarna har pedagogisk högskoleexamen, att jämföra med rikssnitt på 81,4%
och kommunens snitt på 81,7% (Källa: Skolverkets databas SIRIS, oktober 2019). Av
våra 17 lärare är 16 stycken behöriga lärare och har lärarlegitimation och där en
lärare i moderna språk, japanska, genomgår utbildning för att få behörighet. Vi har
17,8 elever/lärare.
Skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och skolkurator har
arbetsrum på skolan och är tillgängliga för eleverna både för spontana och
planerade möten, både via sina arbetsrum och/eller via intranät och telefon om
de inte är på plats på skolan. Skolsköterskan finns på skolan tre dagar i veckan,
d.v.s. 60 %, specialpedagog har funnits på skolan tre dagar i veckan, 50%, samt
studie- och yrkesvägledare finns här alla dagar i veckan, d.v.s. 100 %, skolkurator
jobbar två dagar på skolan, d.v.s. 40 %. Skolpsykolog och skolläkare tas in vid behov
och har inga fasta arbetsplatser på skolan.

Nationellt program

Nationell inriktning

År 1

År 2

År 3
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Ekonomiprogrammet

Inriktning (EKEKO)

13

14

11

Ekonomiprogrammet

Inriktning (EKJUR)

19

19

16

Inriktning (NANAT)

25

30

31

Inriktning (NASAM)

7

3

1

Inriktning (SAMBET)

26

28

25

Inriktning (SASAM)

6

4

7

Naturvetenskapsprogra
mmet

Naturvetenskapsprogra
mmet

Samhällsvetenskapspr
ogrammet

Samhällsvetenskapspr
ogrammet

Totalt

96

98

91

Aktuella siffror: månad år (juni 2020)
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