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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Klara Teoretiska gymnasium Stockholm södra gymnasium grundades år 2001 och
har sedan dess vuxit i storlek och arbetat upp ett fint rykte om att erbjuda en trygg
och studiefokuserad skolmiljö med hög grad av trivsel. Mycket av skolledningens
fokus är därför att förvalta alla dessa saker som skolan är framgångsrika inom,
samtidigt som vi behöver fortsätta att utmana oss själva och bli än bättre.
Läsåret har för alla gymnasier i Sverige varit mycket speciellt, då detta var läsåret
vi från 18 mars övergick till att bedriva vår undervisning på distans. Den
omställningen gjorde vi på Klara Södra från en dag och till en annan och vi kan se
att redan på dessa få månader har vi lärt oss mycket om vad vi under dessa
förutsättningar både får bättre respektive sämre förutsättningar för.
Förhoppningen är att vi kan dra nytta av denna utmaning och bära med oss
insikterna in i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Skolans förstelärare har under läsåret haft ett riktat uppdrag, där de har lett
kollegiet i ett undersökande arbete kring med återkoppling i undervisningen. Detta
utifrån att våra elever under tidigare läsår har uttryckt att de vill få än bättre
förståelse kring hur de ska utveckla sitt lärande. Förra läsåret grundlades detta
genom ett omfattande undersökande arbetet, med bland annat elevintervjuer och
observationer, som detta läsår har tagits vidare i ett gemensamt undersökande av
hur just vi bäst bemöter elevernas behov av återkoppling. Vi har arbetat med att
undersöka och lära mer och har nu lagt en grund för att fortsätta detta under
kommande läsårs kollegiala lärande och pedagogiska utvecklingsarbete.
Ytterligare ett område som vi på skolan arbetade mycket med är våra lokaler,
utifrån att våra skollokaler vid Skanstull ska totalrenoveras och vi har därför under
det gångna läsåret genomfört en flytt av skolan till helt nybyggda skollokaler i
Hammarby sjöstad. Lokalbytet gjorde att vi kunde ta ett omtag kring lärmiljön och
inventera vad som var viktigt att flytta med och vad vi istället ser att vi kan
förbättra i kommande lokaler. Exempelvis har detta möjliggjort att vi har kunnat
göra klara förbättringar av vår biblioteksmiljö och möjlighet för våra elevklubbar att
kunna träffas och bedriva verksamhet inom skolans lokaler.
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Om läsåret 2019/2020 hade som ledord att förändringar, testa nytt och anpassa,
ser vi nu fram emot att ta nästa steg i våra utvecklingsprocesser med något mer
beständiga förutsättningar nästa läsår.
Lotten Nimar
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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

Examensgraden
Den genomsnittliga betygspoängen har gått upp något sedan föregående år.
Däremot finns skillnader mellan programmet, där ekonomiprogrammet utmärker
sig med en stark ökning för andra året i rad. Naturprogrammet har också en
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ökning. Övriga två program har en liten sänkning av snittet. Betygssnitt fördelat på
kön visar inte några större förändringar, men faktum kvarstår att flickorna har ett
högre betygssnitt än pojkar, även om skillnaderna i år är mindre än föregående år.

SAMTLIGA BETYG
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2019-2020

Skillnaderna i betygsfördelning är små mot föregående läsår. Noteras kan att fler
elever på teknikprogrammet når de högre betygsstegen. Andelen satta F totalt på
skolan ligger kvar på 5 procent. Liksom föregående läsår ser sätts flest F i
matematikkurserna, medan det är mycket få i svenska, engelska och
gymnasiearbete. En ny utmaning i år är resultatet i Matematik 2c. Den kursen läses
av natur- och teknikeleverna under vårterminen i år 1. Kursen blev kraftigt negativt
påverkad av distansundervisningen, då den bara hade pågått några få veckor
före undervisningen övergick till att genomföras på distans.
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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

En stor del av eleverna uttrycker trygghet och arbetsro i skolan, men här har
resultaten gått ned. Det skiljer sig en del mellan de olika frågorna och på några är
det små förändringar. Frågan som förändras mest är upplevelsen av hur elever
behandlar varandra. Utifrån djupintervjuer med våra elever vet vi att detta till stor
del relateras till en incident där tre av våra elever var inblandade i en händelse
utanför skolan. En annan faktor som vi har kunnat se har påverkat negativt är att vi
under hösten flyttade skolan och att alla elever nu ska lära känna helt nya lokaler
samtidigt, som därmed är mindre bekanta.
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN- INSTRUMENTELL
KVALITET
UNDERVISNING OCH LÄRANDE
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Under läsåret 2019/2020 arbetade vi med att etablera ett väl fungerande kollektivt
lärande inom personalen. Tillsammans har kollegiet undersökt och utvecklat
undervisningen med syfte att utveckla elevernas möjligheter till lärande och
måluppfyllelse. Syftet har varit att öka förståelsen om relationen mellan
undervisningen och elevernas resultat. Fokusområdet har varit återkoppling då det
dels har identifierats som ett nyckelområde för att tydliggöra mål och
förväntningar men även för att undervisningsutvärderingarna har visat att
eleverna ser det som en betydelsefull del av undervisningen. Fokus har även legat
på att konkretisera kunskapskraven i varje ämne för att ge eleverna en tydligare
bild av vad de ska uppnå.
Förstelärarna på skolan har ansvarat för att bedriva arbete kring det kollektiva
lärandet och har haft regelbundna möten för att planera innehåll, skapa struktur
och utvärdera arbetsgången. Personalen har träffats 90 minuter varje vecka i så
kallade lärteam för att diskutera undervisningspraktik samt att utforma och testa
nya redskap för återkoppling. Det hölls även tre lärseminarier. Detta är tillfällen då
hela personalen samlas för att dela och sammanfatta innehåll från de olika
lärteamsdiskussionerna. Personalen kunde då utvärdera arbetet som skett tidigare
och bestämma arbetets fortsatta riktning. Det har införts samtalsmetoder när
lärarna träffas för att skapa större delaktighet i mötena. Dessa samtalsmetoder
har visats väldigt gynnsamma då fler lärare gör sina röster hörda och fler
perspektiv på undervisning har framförts.

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”)
Både examensgraden och den genomsnittliga betygspoängen har gått upp något
detta läsår, jämfört med föregående läsår. Skillnaderna är dock små. Vi kan här se
att en framgångsfaktor har varit vårt fördjupade samarbete mellan
elevhälsoteamet och de undervisande lärarna, med kontinuerliga uppföljningar
kring vår undervisning och elevernas lärande. I detta forum har vi tagit beslut om
skilda insatser och revideringar av förutsättningarna. Vi har under året också infört
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ett annat sätt att arbeta med prövningar, vilket har visat sig ha mycket god effekt i
flera ämnen som matematik. Däremot ser vi att det inte har haft en positiv effekt i
samtliga ämnen. Vi har därför utifrån utvärderingar under våren valt att revidera
arbetet med prövningar något inför kommande läsår.
Skolans arbete med studiepass erbjuder eleverna aktivt lärarstöd. Utöver den
garanterade undervisningen får eleverna möjlighet att träffa lärarna för att få stöd
och hjälp med sina arbeten. Eleverna har även möjlighet att träffas och jobba med
grupparbeten och slipper då hitta tid utanför skolan. Med hjälp av ett
studieplaneringsdokument hjälper mentorerna sina elever strukturera och planera
sitt arbete på studiepassen.
Arbetet kring sambedömning har fungerat särskilt bra i matematiken där lärarna
kontinuerligt jobbat med att samarbeta kring bedömning. Även i andra ämnen
som engelska har det funnits goda rutiner för att tillsammans skapa en enhetlig
syn kring bedömning. Ett utvecklingsområde är att skapa möjligheter för
sambedömning över ämnesgränser.
Det kollektiva lärandet på skolan har fokuserat på att förbättra praktiken kring
återkoppling samt att konkretisera kunskapskraven. Genom det kontinuerliga
arbetet vid lärteamsträffar har större samsyn skapats för vad som förväntas av
eleverna, hur de ska nå målen och hur man utvärderar resultatet. Denna samsyn
har ökats både inom kollegiet samt mellan elever och lärare. Fokus har legat på att
möjliggöra självreflektion över sitt eget lärande hos eleverna exempelvis genom att
skapa checklistor som eleverna följer under lärprocessen. En positiv utveckling är
att återkoppling har funnit en tydligare roll under undervisningens gång istället för
att endast utvärdera resultatet vid arbetets slut samt eleverna blivit mer delaktiga i
sin egen lärprocess.
För att uppnå högre måluppfyllelse har examinationsuppgifter i så stor
utsträckning som möjligt genomförts på lektionstid. Vi märkte tydligt att fler
uppgifter genomförs när de sker på plats i skolan istället för att eleverna ska jobba
med inlämningsuppgifter hemma. Om examinationsformen ändå är en
inlämningsuppgift, så har tid avsatts på lektionen för att undvika hemarbete för
eleverna.
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Även skolans rutiner för prövningar har lett till ökad måluppfyllelse för eleverna. I så
stor utsträckning som möjligt så har prövningar genomförts i sin helhet på
studiedagar. Tidigare val prövningspaketen uppdelade på olika tillfällen men vi såg
att det medförde ett stort bortfall bland eleverna som skulle göra prövningarna.
När istället prövningen skedde på en dag och allt arbete skedde på plats i skolan
så var det fler elever som genomförde prövningen samt klarade sig. På liknande
sätt har skolan justerat sina rutiner för omprov. Under året fanns det fem
bestämda datum för omprov och uppgifterna skulle göras på plats. Precis som för
prövningarna så såg vi att fler elever dök upp och gjorde proven till skillnad när det
fanns fler tillfällen.
En framgångsfaktor för studiero har bland annat varit basgruppsplaceringar på
lektionerna. Att strategiskt placera elever i klassrummet har förhindrat att vissa
elever stör varandra och har skapat en trygghet för andra. Dessutom har
basgrupper skapat pedagogiska förutsättningar för att aktivera eleverna under
lektionerna genom exempelvis diskussioner och naturliga gruppindelningar vid
projekt. Basgruppsplaceringar skapar förutsättningar för kooperativt lärande då
elever kan använda sig av varandra som resurser och stöd. I särskilda fall där det
ansågs att studieron var bristande så gjordes insatser för att förstå vad som
orsakade detta. EHT-personalen gjorde exempelvis auskultationer på lektioner för
att försöka identifiera hinder för lärande och orsaker till bristande studiero. Efteråt
kunde särskilda åtgärder genomföras för att skapa bättre förutsättningar för att
eleverna skulle kunna koncentrera sig på lektionerna. Det här kunde röra sig om att
införa mobilförbud eller att ändra placeringar på elever. Skolan använde även en
resursperson som kunde medverka på lektioner som extra stöd till elever som hade
svårt att komma igång med arbetet.

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
Skolan har sedan länge haft rutiner med att kontinuerligt ha möten om
elevärenden. Detta har bidragit till att undervisande lärare, mentorer och EHTpersonal haft en tydlig bild av de särskilda behov som finns bland eleverna och
även kunnat följa upp och utvärdera hur extra anpassningar fungerat. Ett
framgångsrikt exempel på individuell anpassning är att skolans specialpedagog
många gånger har bidragit med individuell studieplanering. Skolan har även
jobbat med att se efter om klasser som helhet har haft behov av särskilda
anpassningar. Exempelvis för att skapa studiero för en klass så har alla
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undervisande lärare samverkat för att skapa rutiner som fungerar särskilt bra för
just den klassen.

Utvärdering av distansundervisningen
Under vårterminen behövde skolan ställa om sin verksamhet till
distansundervisning på grund av den rådande Corona epidemin. Arbetet
underlättades till stor del av att verksamheten redan var digitaliserad på många
områden. Lektioner genomfördes via plattformen Google Meet och uppgifter och
material kunde delas med elever via Google Classroom. Det utfärdades enkäter till
både elever och personal för att undersöka hur distansundervisningen påverkade
skolarbetet. I det stora hela visade enkäterna att både elever och personal
ansedde att undervisningen och återkopplingen fungerade bra trots
omställningarna. Däremot visade det sig att tjejer i större utsträckning än pojkar
kände att motivationen för skolan hade sjunkit i och med distansundervisningen.

Slutsats – arbetet framåt
Vi ser ett behov av att fortsätta utveckla samarbetet mellan lärare och förstelärare.
För att stärka processen i det kollektiva lärandet så måste fler lärare känna att
arbetet är meningsfullt och praktiskt användbart i sin undervisning.
Lärteamsarbetet får inte upplevas som något som sker utöver eller istället för det
ordinarie arbetet med lektionsplanering och rättning utan snarare bli en möjlighet
för att förbättra undervisningen och elevernas måluppfyllelse. Vi måste fortsätta
skapa ett prestigelöst klimat inom kollegiet där det är okej att diskutera svårigheter
i undervisningen för att tillsammans hitta lösningar. Det är därför viktigt att arbetet
med lärteam fortsätter långsiktigt för att etablera samtalsmetoder kring
undervisning. Nästa år ämnar vi att skapa fler möjligheter och praxis för
auskultationer.
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ELEVHÄLSOARBETET
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Elevhälsans roll är främst hälsofrämjande och förebyggande. Allt arbete ska bidra
till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa som
stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröjer hinder för
lärande och utveckling. Elevhälsoteamet (EHT) leds av biträdande rektor med
styrning av rektor och samarbetar med skolans lärare och övrig personal enligt
våra framtagna rutiner.
Skolans elevhälsoteam ansvarar i stort för att stärka skolans hälsofrämjande och
förebyggande arbete och genom dess olika kompetenser och uppdrag genomförs
löpande rutiner och aktiviteter som direkt eller indirekt stödjer elevernas
måluppfyllelse och välmående. EHT ansvarar för att det finns rutiner för tidig
upptäckt av elever som behöver stöd i skolarbetet. Elevernas utveckling mot
utbildningens mål säkerställs genom att anpassningar och stöd sätts in samt att
åtgärdsprogram upprättas, där insatser i form av särskilt stöd krävs.
Åtgärdsprogram föregås alltid av en utredning.
Samarbetet mellan skolans pedagoger och elevhälsoteamet har de senaste åren
tagit en allt tydligare form av process där alla samarbetar för ökad måluppfyllelse
hos eleverna. Varje vecka träffas lärarna och elevhälsoteamet för samtal kring
elevernas lärande och mående, utifrån en prioritering som har gjorts av
elevhälsoteamet. Beslut kring lämpliga åtgärder enligt en i förväg beslutad tydlig
arbetsgång tas: först tar mentor hand om ärendet (ibland tillsammans med
ämneslärare) och sedan eventuellt tillsammans med någon inom EHT. Utöver att
diskutera enskilda elevers behov i vår lärmiljö, handlar även dessa möten om att
hitta salutogena lösningar för att få till stånd en gynnsam undervisningsmiljö för
hela klassen/programmet/skolan.
EHT träffas även för enskilda möten varje vecka och har en gång i månaden en
förlängd mötestid där för att då uteslutande arbeta med skolans främjande och
förebyggande arbete. Vad vi ska fokusera under året bestäms systematiskt utifrån
skolans resultat från elevundersökningar, undervisningsobservationer,
elevintervjuer och andra underlag. Vi har tex arbetat och kartlagt skolans
närvarofrämjande arbete, arbetat fram riktlinjer kring grupparbete och läsåret
2018/2019 arbetade vi med demokratibegreppet.
Under det gångna läsåret fortsatt arbetet kring demokratiuppdraget, men ett nytt
fokusområde har varit att skapa ett årshjul för hela skolans elevhälosarbete, för att
på så sätt skapa ökad systematik i elevhälsoarbetet. EHT utvärderar och
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dokumenterar även särskilt skolans och teamets hälsofrämjande arbete i en
elevhälsoplan. Planen revideras varje år. Under detta läsår har elevhälsoteamet
förbättrat processerna i hur vi arbetar vidare med och djupare undersöker
resultaten i de årliga enkäten LoV och NKI (elevenkätundersökning) och i detta
förtydligat vilken roll skilda professioner i skolan intar i det arbetet. För att ordentligt
kartlägga elevernas behov och upplevelser av skolan lägger vi stor vikt vid
exempelvis efterföljande diskussionsövningar, för att på så sätt få en bättre grund
för analys av våra årliga enkäter.

Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd
Lärarna på Klara Södra är generellt bra på att ge ledning och stimulans i
undervisningen. De är inte bundna av att eleverna ska ha en diagnos, utan utgår
från varje elevs förutsättningar och behov. Extra anpassningar utvärderas under
elevhälsomöten och självfallet i samtal mellan undervisande lärare och elev och
under målsamtal och utvecklingssamtal.
Skolans mentorer har det huvudsakliga ansvaret för att dokumentera och
uppdatera den information som finns i varje klass enskilda dokument. Detta är ett
levande dokument som kontinuerligt uppdateras utifrån ny information om
exempelvis anpassningar som vi ser hjälper gruppen och enskilda elever i deras
lärande. Klassdokumentet används också vid samtal om och uppföljning av
undervisningsgruppens progression i lärandet och väg mot en examen.

Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”)
Utifrån vår erfarenhet kan vi se två typer av utmaningar: den ena utgår ifrån
relationen till skolan som lärmiljö som arbetssätt, studieteknik eller någon
förutsättning hos eleven som blir ett hinder i relation till lärmiljön. Den andra utgår
ifrån psykosociala skäl, som prestationsångest, levnadsmönster, psykisk ohälsa oro
i hemmet.
Vi har under året arbetat med än tätare uppföljningar där alla professioner är
närvarande vid samtal om elevernas lärande och mående. I detta har vi förtydligat
av vi alla, utifrån var och ens expertis, arbetar för att ge eleverna bästa möjligheter
för lärande. Dessa mötesformer har ökat transparensen i kollegiet och lett till att vi
mer effektivt kunnat ta beslut om att skapa bättre förutsättningar för
undervisningsgrupper och enskilda elever.

Slutsats – arbetet framåt
Vi har över flera läsår successivt lagt alltmer tid och resurser på efterföljande
undersökande arbete, utifrån de enkäter som vi årligen genomför. Detta är ett
tidskrävande med mycket betydelsefullt arbete, då detta ger oss helt andra
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förutsättningar att förstå de trubbiga resultaten från en enkät. Dessutom ser vi
dessa processer som verktyg i vårt demokratiarbete, där vi tränar eleverna på att
praktisera demokrati. Gällande elevhälsoarbetet anser vi att vi har kommit relativt
långt och att det blir viktigt att framöver hålla i och förbättra dessa processer
ytterligare.

LIKABEHANDLINGS- OCH VÄRDEGRUNDSARBETE OCH ARBETE MED NORMER OCH
VÄRDEN
Organisering av Likabehandlings- och värdegrundsarbete
Inom Klara Gymnasium har alla skolor en PMK- mall (Plan mot kränkande
behandling) där skolans organisation, skolans arbete mot kränkande behandling
och det förebyggande och främjande arbetet kring dessa frågor beskrivs. Den
utvärderas av personal varje höst och där analyseras och utvärderas årets
insatser utifrån resultatet i den stora årliga elevenkäten, men också utifrån den
LoV-enkät som genomförs bland eleverna i oktober varje år. I planen
dokumenteras också de åtgärdande, förebyggande och främjande insatser som
planeras kommande år.
Eleverna arbetar med PMK under mentorstiden löpande under läsåret. De
diskuterar och ger sina synpunkter på hur de tycker att klimatet är på skolan och
vad som ev. kan förbättras. De ger förslag på främjande, förebyggande och
åtgärdande förbättringar. PMK revideras därefter utifrån elevernas synpunkter.
Skolans ordningsregler diskuteras i alla klasser i början av varje läsår. Då förs en
dialog kring hur vi vill att vår gemensamma arbetsmiljö ska vara och vilka regler vi
då behöver för att upprätthålla den. Varje klass överlämnar därefter förslag på
skolans ordningsregler till rektor, som tillsammans med ledningsgruppen och
elevhälsoteamet tar beslut om den slutgiltiga versionen. Elevhälsoteamet är
självfallet en viktig förutsättning för skolans arbete med likabehandlings- och
värdegrundsarbete generellt. Se rubrik "Organisering av elevhälsoarbetet"

Organisering av arbetet med normer och värden
Utöver det gemensamma arbetet som bedrivs så är också normer och värden en
del i undervisningen. Under lektioner tränas eleverna i att göra medvetna
ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter. Vi arbetar
med elevaktiv pedagogik där diskussioner i smågrupper är en del av
undervisningen.
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Vi möblerar klassrummen i grupper och eleverna har fasta sittplatser i alla
årskurser, vilket vi ser bidrar till ökad trygghet men också till bättre förutsättningar
för det kooperativa lärandet. Eleverna tränas i att prata och diskutera med andra
än de som de alltid umgås med. De får höra andras åsikter och tränas i att
samspela i möten med andra människor, utifrån respekt för skillnader i livsvillkor,
kultur, språk, religion och historia.
Personalen har fått utbildning av elevhälsoteamet i skolans demokratiuppdrag. De
har också fått träna olika samtalstekniker. De samtalsteknikerna har lärarna
praktiserat i klassrummet i syfte att uppnå LGY11s mål för normer och värden.
Specialpedagogen och kurator har gjort klassobservationer med fokus på elevers
talutrymme i klassrummet. All personal på skolan arbetar relationellt för att främja
lärande och normer och värden.
Vi arbetar systematiskt- och utreder snabbt frånvaro. I utredningen av orsaker
kring frånvaro ställs frågor om hela elevens skolmiljö och vi försöker förebygga och
åtgärda situationer som rör skolmiljön för eleven.

Utvärdering – Normer och värden
Vi har under läsåret upplevt att det är god stämning på skolan både mellan elever
och mellan elever och personal. Det visar också resultaten från LoV-enkäten som
genomfördes under hösten.

Fråga: "Jag vet vem i personalen som jag ska vända mig till om jag blivit
behandlad illa av andra elever eller av personal"
95 % av eleverna svarar att de vet detta.
Vi informerar eleverna om detta och mentorerna har här en viktig funktion i att
bygga relationer med eleverna som gör att de vågar berätta. Självfallet behöver vi
dock arbeta mot att 100% av eleverna vet vem de ska prata med.

Fråga: ”Känner du dig trygg på din skola?”
95% procent av eleverna anger att de gör det. Vilket är samma siffra i föregående
års elevenkät.
Vi arbetar aktivt med ett främjande, relationsbyggande arbetssätt. Vi har ett öppet
klimat där eleverna upplever att de vågar vara sig själva. Vi har haft många
elevaktiviteter som främjar sammanhållning i klasserna och även i hela skolan
under läsåret, vilket gjort att vi har kunnat flytta med oss tryggheten, trots att vi har
flyttat till helt nya lokaler i ett annat geografiskt område.
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Att ha fasta sittplatser ger också trygghet för många elever som inte behöver
känna oro varje lektion var de ska sitta.

Fråga: "Jag har under det senaste läsåret upplevt dig illa behandlad av andra
elever på din skola."
88% av eleverna svarar att eleverna svarar att de inte har blivit behandlade illa och
12% anger att de har det. Våren 2019 var det 79% som angav att de blev
behandlade väl, enligt vårens elevenkät och 2018 var det 67% som tyckte det.
Eleverna har löpande under året arbetat med skolans PMK. De har då diskuterat
likabehandlings- och värdegrundsfrågor. I undervisningen har de arbetat med
mänskliga rättigheter och FN:s globala mål relaterat till demokratiuppdraget.

Fråga: ”Känner du förtroende för att personalen tar tag i situationen om man får
reda på att du eller någon annan upplever sig illa behandlad på din skola?”
79% av eleverna anger att de gör det och under våren 2019 i elevenkäten svarade
77% av eleverna att
att personalen ingriper om någon blir illa behandlad. 2018 var det 65% som tyckte
det. Det är alltså en viss ökning, men ett område vi behöver arbeta vidare med.
Vi har diskuterat frågan under läsåret och personalen har haft stort fokus på att
reagera vid tex kränkande språkbruk. Vi har också haft nolltolerans mot "skojbråk"
och diskuterat det med eleverna.

Fråga: "Finns det något i skolmiljön som du upplever som diskriminerande?”
10% av eleverna anser det och 90% anser det inte. Detta är en för oss ny fråga och
saknar jämförelsetal.
I samband med flytten och att alla delar av lokalerna inte var helt färdigställda vid
skolstart, dröjde det ett par månader före alla elever kunde få ett skåp. Detta är
något som eleverna har lyft att de upplevde som orättvist. Vi prioriterade här initialt
våra ettor och elever där elevhälsan såg att det fanns behov, som exempelvis ökat
behov av struktur i skolvardagen. Vi upplever dock att detta är en fråga som vi
behöver undersöka vidare, då det kan finnas andra upplevelser som gör att
eleverna identifierar att något är diskriminerande.

Slutsats – arbetet framåt
Vi fortsätter att arbeta för ett öppet och relationsskapande bemötande. Det
möjliggör för eleverna att berätta för personal hur de mår och hur de upplever sin
skolsituation. De kan lätt framföra sina åsikter om det som de tycker är bra och
mindre bra på skolan och även i sin egen studiesituation. Vi har medvetet placerat
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elevhälsans kontor på båda våra våningsplan, för att de ska finnas närvarande
och tillgängliga i hela skolmiljön.
Vi fortsätter att arbeta med att all personal ska reagera snabbt vid olämpligt
språkbruk, nedsättande kommentarer eller annan kränkande behandling. Det är
mycket som händer i sociala media som vi har svårt att komma åt och som vi inte
vet om. Vi behöver diskutera mer kring sociala medier med eleverna.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Under det gångna läsåret satt vi färre separata mål för att minska antalet skilda
utvecklingsprocesser och istället försöka att hålla i det utvecklingsarbetet som
inletts, för att på så sätt verkligen skapa en långsiktighet och en förändring över tid.
Vi ser dock att flera förändringar, som vår geografiska flytt och omställningen till
distansundervisning har gjort att det ibland har varit utmanande att hålla fast vid
arbetet utifrån de definierade behoven hos eleverna.
Då vi ser att det kollegiala lärandet som en av de främsta faktorerna för en skola
som optimerar möjligheterna för eleverna att lära är vi glada över att ha kunnat ge
detta bättre förutsättningar, med exempelvis prioriterad mötestid varje vecka.
Betydelsefullt blir att fortsätta att prioritera de processerna som har inletts och att
hålla fast vid några få mål och fokus – för att på så sätt kunna få önskade effekter
på sikt. Vidare har vi inlett ett ännu närmare samarbete mellan elevhälsoteamet,
lärarna och skolledarna, men vi ser att detta är något vill fortsätta att utveckla för
att ytterligare förbättra våra processer.
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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

Klara Göteborg Postgatan

613

Klara Sollentuna

203
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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.

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
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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 SÖDRA
Organisation och arbetsformer
Skolans alla lärare ingår i ett arbetslag, fördelat på samhälls- och
ekonomiprogrammen respektive natur- och teknikprogrammen. I detta forum sker
främst programspecifikt utvecklingsarbete, men även andra insatser och
samarbeten kring elevernas lärande. För att möjliggöra samarbeten kring dessa
processer deltar även elevhälsoteamet och skolledarna i detta arbete.
Skolans ledningsgrupp består av rektor, biträdande rektor och de två
arbetslagsledarna. De träffas varje vecka för möte hanterar främst den arbetande
organisationen. Varje vecka träffas även skolans fyra förstelärare för möten, där
rektor är med en gång i månaden. Under dessa möten behandlas det
pedagogiska utvecklingsarbetet. Under läsåret har förstelärarna fått fortbildning
vid en rad träffar med huvudmannens kvalitetsansvarige. Förstelärarna leder varje
vecka lärarna i skolans pedagogiska utvecklingsarbete, där de träffas i mindre
grupper som vi valt att kalla lärteam.
En gång i veckan träffas även elevhälsoteamet för att undersöka, följa upp och
besluta om skilda elev- och gruppinsatser. Vid var fjärde tillfälle är mötet förlängt
och avsatt uteslutande för det främjande och förebyggande arbetet.

Systematiskt kvalitetsarbete
Under föregående år inleddes ett mer omfattande undersökande arbete av just
det systematiska kvalitetsarbetet, då skolledningen identifierade ett behov av ökad
systematik och dokumentation i dessa processer. Sedan dess har ledningsgruppen
valt att avsätta hela arbetsdagar för att sammanställa underlag, analysera och
besluta kring skolans arbetsprocesser. Processen innebar större avstämningar
kvartalsvis, vilket exempelvis ledde till revidering av arbetsplanen inför hösten 2020.
En viktig del i detta arbetet var även införandet av lärseminarium, vilket också är
kontinuerliga större lär- och uppföljningstillfällen för processerna i det kollegiala
lärandet.

Lokaler
Skolan inledde läsåret med att flytta till helt nybyggda lokaler på Hammarby
fabriksväg 23, då skolans ordinarie lokaler på Söder ska genomgå en
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totalrenovering. De nya lokalerna rymmer en stor välutrustad labbsal med
tillhörande prepprum för kemi- och biologiundervisning , vilket har gett goda
förutsättningar för undervisningen. Lokalerna är ljusa och med många fönster och
har dessutom dagsljusbelysning och god ventilation. Vi har fortsatt egen matsal
och ett större bibliotek.

Elever och personal
Klara Södra hade under läsåret 2019/2020 runt 400 elever och 35 i personal. Våra
elever kommer från ett mycket stort geografiskt område, även om det finns en
övervikt för Stockholm och mer specifikt Södermalm och strax söder om det. Men i
övrigt har vi elever som reser betydligt längre, som Norrtälje, Nykvarn och Trosa.
Personalomsättningen var inför läsåret mycket låg och endast en lärare valde att
gå vidare tjänst på en annan skola.
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BILAGOR
DIAGRAMBLAD 1: RESULTATREDOVISNING – AVGÅNGSELEVER

Avgångselever – GBP

DIAGRAMBLAD 2: RESULTATREDOVISNING – SAMTLIGA ELEVER
Betygsfördelning
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Andelen minst godkända betyg

DIAGRAMBLAD 3: INDIKATORER – UNDERVISNING, TRYGGHET OCH STUDIERO
Undervisning
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Trygghet och värdegrund
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Upplevd kvalitet
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