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1. RESULTATREDOVISNING- funktionell och upplevd kvalitet 
 
Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det vill säga de mål 
som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Vi redovisar här resultat för våra 
avgångselever, samtliga betyg samt resultat på nationella prov.  
 
1.1. AVGÅNGSBETYG 
 
Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2018 
 
I diagrammen nedan visas först andelen (%) elever med examen. Jämförelsen sker mellan 
årets avgångselever och de som tog studenten 2017 och 2016 samt genomsnittet för riket år 
2017. 
 
Nästa rad med diagram visar den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna detta 
läsår. Även här jämförs de med tidigare studenter och rikssnittet 2017. 
 

 
 
 
Under läsåret 17/18 har vi en positiv trend i andelen elever som tar en examen där den 
totala andelen ökar från 94 % till 98 %. Särskilt glädjande är det om vi jämför mot rikssnittet 
som 2017 låg på 90 %. Det enda program där vi ser en liten nedgång är för VO som minskar 
med tre procent jämfört med föregående år. Däremot ser vi väldigt positiva trender gällande 
EK där andelen examen ökar från 67 % till 100 % samt för BF som ökar från 83 % till 100 %. 
 
När det gäller genomsnittlig betygspoäng för våra avgångselever så hamnar vi strax under 
rikssnittet för 2017 när vi ökar från 13,5 till 13,9. Detta innebär att betygen har förbättrats 
på de flesta program. Störst är ökningen på EK som gick från 12,1 till 15,6 samt på BF som 
ökade från 12,7 till 14,3. Det program som uppvisade störst nedgång var ES som sjönk från 
16,1 till 14,5 vilket emellertid är i paritet med rikssnittet på 14,8. Även HA och HV sjunker 
något och hamnar på en genomsnittlig betygspoäng strax under rikssnittet. Avslutningsvis 
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kan vi konstatera en rejäl uppgång för våra ekonomer som hamnade på 15,6 vilket är klart 
över rikssnittet på 14,5. 
 
Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2018 
 
Elever som läser på ett yrkesprogram behöver välja till kurserna engelska 6 och svenska 3 / 
svenska som andraspråk 3 för att uppnå en grundläggande behörighet för högskola. Hur 
detta går till rent praktiskt är lite olika beroende på vilket yrkesprogram det gäller. På HA får 
till exempel våra elever välja mellan kurserna engelska 6 och evenemang i 
programfördjupningen. På motsvarande sätt får eleverna på VO välja mellan svenska 3 / 
svenska som andraspråk 3 eller mental träning i sin fördjupning. I övrigt väljs kurserna under 
det individuella valet som omfattar 200 poäng. Ingen elev behöver läsa utökad studieplan, 
alltså mer än 2500 poäng, för att uppnå grundläggande behörighet till högskola. 
 
Under de senaste åren har vi sett en minskning i andelen elever som väljer att läsa kurserna 
engelska 6 och svenska 3 / svenska som andraspråk 3 som ger grundläggande behörighet. 
För eleverna som tog studenten 2018 så vi också en tydligare skillnad mellan våra fyra 
yrkesprogram. Andelen elever som skaffade sig en grundläggande behörighet blev enligt 
följande: 
 
HA: 35 % 
HV: 42 % 
BF: 78 % 
VO: 62 % 
 
Intresset för att läsa in grundläggande behörig var alltså relativt svalt bland våra elever på 
HA och HV. En tänkbar förklaring är en allt ljusare arbetsmarknad där vi märker att många 
redan får extrajobb under studietiden. Inom handeln finns det ju dessutom goda möjligheter 
för internutbildning för att kunna bli butiksansvarig, arbeta med butikskommunikation samt 
administration. Eleverna på HV blir diplomerade och utbildade stylister samt får via kurser 
som till exempel personlig försäljning och praktisk marknadsföring förutsättningar att också 
arbeta inom handelsområdet. 
 
Intresset var större inom VO för möjligheten till vidare studier. Här vet vi av erfarenhet att 
många elever siktar på yrken som kräver en högskoleutbildning som exempelvis 
sjuksköterska och fysioterapeut. Högst andel elever som läste in grundläggande behörighet 
fanns dock inom BF med hela 78 %. Vår bedömning är att dessa elever inte har en lika tydlig 
arbetsmarknad efter BF med inriktningen fritid och hälsa och därför i högre grad söker sig 
vidare till högre utbildningar. Vår målsättning är dock att genom att förändra inom 
programfördjupningen och erbjuda specialpedagogik kunna möte fler yrkesutgångar som till 
exempel personlig assistent och elevassistent. 
 
 
1.2. SAMTLIGA BETYG 
 
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017-2018 
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Diagrammet nedan visar betygsfördelningen A-F för skolan samt för våra sju olika program. 
Fördelningen jämförs sedan med föregående år. 
 
 

 
 
 
Vi kan här konstatera att betygsfördelningen under detta läsår närmast är identisk med 
föregående år. Andelen F sjönk från 6 % till 5 % vilket så klart är ett steg i rätt riktning. 
Överlag kan vi se att betygen E, C och A oftast är mer frekventa än D och B vilket är naturligt 
då det är dessa betygssteg som vi arbetar mot. 
 
Det enskilda program där vi ser störst skillnader är HA. Här steg andelen E från 38 % till 45 % 
medan andelen C sjönk från 25 % till 14 %. Det program utmärker sig mest positivt är dock 
EK där andelen A steg från 17 % till 25 % vilket får anses som väldigt bra. 
 
Nästa diagram visar andelen minst godkända betyg i kurser inom matematik, svenska och 
engelska i jämförelse med föregående läsår. Diagrammet innehåller även statistik för 
gymnasiearbetet. 
 

 
 
Om vi börjar med att titta på kurserna i engelska ser vi en likartad utveckling gällande steg 5 
medan andelen F ökar markant i engelska 6 från 2 % till 9 %. Denna kurs är obligatorisk på 
våra studieförberedande program (SA, EK och ES) och valbar på våra yrkesprogram (BF, HA, 
HV och VO). Framför allt hade vi ett stort antal elever på HA som valde kursen utan att ha 
rätt förkunskap vilket här resulterade i ett stort antal F. 
 
Gällande gymnasiearbetet (GYAR) ser vi en klar förbättring från 8 % F till 2 %. Detta är så 
klart extra viktigt och glädjande då ett godkänt gymnasiearbete är en förutsättning för en 
examen. 
 
Inom matematik ser vi tyvärr en ökning av andelen F inom de flesta kurser. Störst är 
ökningen i kursen matematik 2a som ökar från 2 % till hela 14 %. Detta är alltså en kurs som 
är valbar för våra yrkeselever på BF, HA, HV och VO. Vi går här från en extremt låg siffra till 
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en alldeles för hög. En faktor som vi kan se är att ett flertal elever som nätt och jämt blev 
godkända i matematik 1a valde kursen då den är att krav för att ha möjlighet att läsa vidare 
till ett sjuksköterskeprogram på högskola. 
 
Matematik 3b är en kurs som är obligatorisk för våra ekonomer men valbar för övriga elever. 
Här ser vi en klar förbättring från 20 % F till 12 %. Denna andel ligger klart över genomsnittet 
på 5 % vilket i sig inte är anmärkningsvärt då det är en kurs på hög avancerad nivå. 
 
När det gäller svenska som andraspråk ser vi väldigt olika utfall i de olika kurserna. Andelen F 
ökar i kurs 1 och 3 men sjunker i kurs 2. Vi använder här en modell där vi lägger all svenska i 
en årskurs på samma positioner i schemat. På samma tider lägger vi också en grupp i svenska 
som andraspråk där vi då kan placera elever från olika klasser. Gruppstorlekarna har för 
dessa tre grupper har varit på mellan 14-16 elever. Dock fick vi ett större antal 
andraspråkselever än förväntat i årskurs 1 vilket innebar att några elever fick läsa kursen 
integrerat med de som läste svenska 1. Detta kan vara en möjlig förklaring till ett något 
sämre utfall i svenska som andraspråk 1. Att kurs 3 hamnar på 7 % och därmed ligger något 
över genomsnittet är inte heller så oväntat då det är en avancerad kurs med svårare 
kunskapskrav. 
 
För kurserna i svenska ser vi små skillnader jämfört med föregående år. Mest imponerande 
är att andelen F för kursen svenska 3 sjunker från 9 % till 5 %. Detta är extra roligt då ett 
godkänt betyg i kursen krävs för examen på våra studieförberedande program samt också är 
ett krav för grundläggande behörighet till högskola. 
 
 
Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017-2018 
 
Diagrammet nedan visar betygsfördelningen i % för de nationella proven som genomfördes 
inom olika kurser i svenska, engelska och matematik. 
 

 
 
Längst ut till höger i diagrammet ser vi att de sammanlagda resultaten av årets nationella 
prov generellt är något lägre än föregående år. Framför allt är det andelen F som ökar från 
8% till 12 %. Dock ligger andelen av betygen A och B kvar på samma nivåer som tidigare 
medan andelen C ökar något. 
 
Vad det gäller enskilda kurser ser vi båda förbättringar och försämringar. I kursen matematik 
1b så klarade samtliga elever ett godkänt betyg på det nationella provet jämfört med 8 % F 
under föregående läsår. Betygfördelningen i kursen blev också helt annorlunda där hela 57 % 
skrev betyget C. För våra yrkeselever på BF, HA, HV och VO som skrev provet i matematik 1a 



7 
 

hade vi tyvärr inte samma goda utfall. Framför allt sjönk andelen E från 57 % till 38 % medan 
andelen F steg från 14 % till 33 %. 
 
Andra kursprov som bidrog till en högre andel F gäller främst kurserna engelska 6 och 
svenska som andraspråk 3. För engelska 6 steg andelen F från 2 % till 14 % medan andelen 
för svenska som andraspråk 3 ökade från 10 % till 33 %. 
 
Innan vi analyserar utfallet närmare ska vi även granska diagrammet gällande avvikelser 
mellan nationella provbetyg och kursbetyg. I diagrammet finns även rikssnittet för andelen 
provbetyg och kursbetyg som var lika. 
 
 

 
 
 
För engelska 5 och 6 så är överensstämmelsen mellan provbetyg och kursbetyg 72 % 
respektive 70 %. Detta är i paritet med rikssnittet som ligger på 71 % och 69 %. Av de elever 
som inte fick samma kursbetyg som provbetyg så får en övervägande andel ett högre 
kursbetyg än provbetyg. 
 
I matematik 1b fick nästan samtliga elever samma kursbetyg som provbetyg med en andel 
på 93 %. För matematik 1a var denna siffra betydligt lägre med 51 % där rikssnittet ligger på 
60 %. De elever som inte fick samma kursbetyg och provbetyg fick ett högre kursbetyg. 
 
Även i matematik 2b och 3b ligger vi nära rikssnittet. För kurs 2b fick 52 % samma kursbetyg 
som provbetyg jämfört med rikssnittet på 53 %. För kurs 3b fick 70 % av våra elever samma 
kursbetyg som provbetyg i förhållande till ett rikssnitt på 65 %. För de elever där det fanns 
en avvikelse mellan kursbetyg och provbetyg fick de i regel ett bättre kursbetyg. 
 
Om vi tittar på svenska 1 och svenska som andraspråk 1 så uppvisar de också ett liknande 
mönster där 50 % i svenska som andraspråk 1 fick samma kursbetyg som provbetyg jämfört 
med ett rikssnitt på 53 %. För svenska 1 blev siffran 47 % jämfört med 59 %. 
 
Den största negativa avvikelsen ser vi gällande svenska som andraspråk 3 där endast 17 % 
fick samma kursbetyg som provbetyg. Rikssnittet är här 54 %. De elever som inte erhöll 
samma kursbetyg som provbetyg fick ett högre kursbetyg. Gällande svenska 3 ser det mer 
likartat ut där 59 % fick samma kursbetyg som provbetyg jämfört med ett rikssnitt på 55 %. 
 
Totalt sett vad det gäller dessa kurser i engelska, matematik och svenska så fick 60 % av våra 
elever samma kursbetyg som provbetyg. Det nationella rikssnittet ligger något över detta på 
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64 %. Det går också att konstatera att de elever som inte får samma kursbetyg som 
provbetyg generellt sett oftare får ett högre kursbetyg än sitt provbetyg. 
 
Vi har under hela läsåret arbetat för de nationella proven och påpekat vikten av dessa. Vi har 
förberett eleverna för detta genom exempelvis uppgifter från gamla nationella prov, 
muntliga övningar och problemlösningar. Avvikelserna har minskat något med åren vilket vi 
tror är ett resultat av detta arbete. Ändå skiljer det sig mellan olika kurser.  
 
De flesta avvikelserna gäller elever som inte nått E på nationella provet, där vi arbetat vidare 
för att de skulle kunna nå ett E i kursbetyg. Många elever har dåliga erfarenheter av 
nationella prov sedan tidigare och känner stor stress inför detta.  
 
Proven i matematik infaller sist i raden av flera veckors nationella prov i olika ämnen och 
skrivs under en hel dag vilket ger dåliga förutsättningar. Eleverna är inte vana vid denna 
situation.  
 
Vårt arbete med eleverna under terminerna är väldigt elevnära där elever får individuell 
stöttning, kan få muntligt stöd eller andra typer av anpassningar, dessa är svåra att göra 
under nationella provet.  
 
Varje läsår har Skolverket i uppdrag att redovisa skillnader mellan provresultat på de 
nationella proven och kursbetyg. Under de senaste åren har Skolverket konstaterat att det 
fortsatt finns skillnader mellan provbetyg och kursbetyg. Skolverket skriver ”Någon nationell 
angivelse för hur mycket slutbetygen får avvika från provbetygen finns inte, det går därmed 
inte att säga att en skillnad är rimlig eller orimlig.” 
 
De nationella proven täcker inte hela kursens kunskapskrav. Enligt läroplanen ska lärarna 
utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella 
kunskapskrav som finns för respektive kurs. Läraren har, och ska ha, betydligt fler 
betygsunderlag för en elev än de nationella proven. Läraren ska använda de nationella 
proven som ett stöd vid bedömning och betygsättning. Det betyg som sätts ska spegla den 
kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid kursens slut. 
 
De nationella proven är inga examensprov och det finns inga regleringar som styr i hur hög 
grad ett nationellt prov ska påverka kursbetyget. Det är läraren själv som avgör hur han eller 
hon ska tolka hur det nationella provets resultat ska vara ett stöd för betygsättningen, men 
det ska vara en del av betygsunderlaget. Resultaten på nationella prov och kursbetyg måste 
alltid tolkas, diskuteras och sättas i sitt sammanhang. De är därför av största vikt att skolorna 
för en intern diskussion om sin betygsättning med utgångspunkt från elevernas uppvisade 
kunskaper och resultat från de nationella proven. 
 
Den övervägande majoriteten av alla skolenheter i Skolverkets undersökning har en positiv 
genomsnittlig nettoavvikelse, det vill säga att de oftare ger ett högre kursbetyg än 
provbetyg. Detta gäller framförallt i matematik och till stor del i svenska. I engelska är det 
nästan lika vanligt att en skolenhet har en negativ nettoavvikelse som en positiv. 
 
Varför skiljer sig provbetygen och kursbetygen sig åt? 
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När lärarna väger samman vad eleverna har klarat av under läsåret konstaterar de att eleven 
har klarat av kunskapskraven. I svenskans och engelskans nationella prov testas inte så 
många kunskapskrav av vilket leder till att kursbetygen både har negativ och positiv 
nettoavvikelse. I matematik har vi en låg negativ nettoavvikelse. Nationella provet i 
matematik testar av fler kunskapskrav. 
 
Eleverna har en villfarelse om att de nationella proven inte kan sänka deras kursbetyg vilket 
kan leda till att de inte anstränger sig för att göra sitt bästa. Vi måste få eleverna att inse att 
det nationella provet är den del av betygsunderlaget. Vissa elever blir otroligt nervösa när 
det är dags för nationellt prov vilket också kan leda till att de får sämre resultat. 
 
I svenska och engelska är uppgifterna på det nationella provet mycket mer lika de uppgifter 
som lärarna gör under läsåret, läsförståelse, muntligt och uppsatser. I matematik är 
uppgifterna på det nationella provet mycket mer annorlunda uppbyggda än de uppgifter 
som finns i våra matematik böcker. Våra lärare använder sig av nationella provuppgifter i i 
sin undervisning i viss grad. 
 
Ämneslärarna bör sitta ner tillsammans och diskutera, analysera och tolka vilka 
kunskapskrav i svenska, engelska och matematik som det aktuella nationella provet 
innehåller för att påvisa att det nationella provet inte täcker alla kunskapskrav. 
 
 
1.3. 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 
 



10 
 

 
 
Som vi kan konstatera från diagrammet ovan hamnar nöjdhet på 83% vilket är en liten 
nedgång jämfört med föregående år. Detta kan bero på att det är svårt att bibehålla de 
otroligt höga siffror vi haft under de senaste åren. Att hamna över 80% är ändå att betrakta 
som tillfredsställande. 
 
Vad gäller rekommendation kommer denna inte riktigt upp i samma nivåer som tidigare med 
82 %. Jämfört med förra året är skillnaden dock marginell. Vi kan inte dra några konkreta 
slutsatser till hur det kommer sig att rekommendationen har sjunkit med tanke på att 
trivseln har ökat. 
 
När det gäller den sista delen av diagrammet gällande trivsel, har vi en uppgång från 86% till 
88%. Detta kan kopplas till det faktum att den nya strukturen med mentorskapet nu har 
implementerats fullt ut hos våra elever. Detta har skapat en trygghet som genererar trivsel. 
Ytterligare en slutsats som vi kan dra, kopplat till hårdare krav gällande skolans 
ordningsregler, är att detta skapar en lugnare studiemiljö vilket också resulterar i ökad 
trivsel. 
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - instrumentell kvalitet 
 
2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 
Organisering av undervisningen 
 
Generellt sett genomförs all undervisning i klassrumsform där undervisningsgrupperna 
varierar i antal från mindre till större grupper. Målsättningen är ändå att läraren alltid ska 
utgå från den enskilda elevens behov och förutsättningar vid undervisning, examination och 
andra aktiviteter. Likaväl som en elev med svårigheter har rätt till inkluderande stöd så ska 
de elever som lättare når kunskapsmålen få ledning och stimulans för att kunna nå så långt 
som möjligt i sin utveckling. Där eleven kräver extra stöd kan detta många gånger stärkas 
med individuell undervisning utanför schemalagd tid av undervisande lärare samt läxhjälp 
hos mentorer. I de fall där eleven fått F i en kurs erbjuds särskild prövning med schemalagt 
backloggsstöd, vilket innebär att undervisande lärare skapar och genomför en enskild plan 
för varje elev.  
 
Samtliga kurser ska genomsyras av programmens examensmål. Ett exempel på detta är inom 
samhällsvetenskapsprogrammet där examensmålen knyts ända ner till enskilda uppgifter. 
Lika viktigt som att läraren går igenom kursens innehåll och kunskapskrav är alltså att 
examensmålen tydligt belyses och inkluderas i kursen. Målsättningen är att eleverna skall ha 
ett tydligt inflytande över undervisningens innehåll och arbetsformer där läraren 
tillsammans med eleverna kontinuerligt utvärderar och förbättrar sin kurs. 
 
En viktig del av vår pedagogik är att, när det är möjligt, arbeta ämnesöverskridande där 
lärare i olika kurser samarbetar och gemensamt uppnår kursernas mål och innehåll. 
Framgångsrika exempel finns att hämta från Gymnasiearbete där även Samhällskunskap 3 
och svenska 3 varit delaktiga i ett gemensamt projekt för att stärka elevernas måluppfyllelse. 
 
Det är väsentligt att entreprenöriella förmågor som drivkraft, kreativitet och förmåga att 
tänka vetenskapligt får stort utrymme i elevernas vardag oavsett framtida mål. 
 
Som en del av vårt pedagogiska upplägg har vi också ambitionen att innan februarilovet ska 
undervisande lärare ha arbetat med samtliga av kursens mål på en grundläggande nivå minst 
en gång. Det ska samtidigt finnas möjlighet för elever att nå längre och uppgifter ska därför 
utformas så att alla färdighetsmål kan uppnås över tid. För att tydliggöra elevens resultat 
använder vi oss fortlöpande av formativ bedömning och tillhörande betygsmatriser. Elevens 
resultat och utvecklingsmöjligheter kommuniceras kontinuerligt av såväl undervisande lärare 
som mentorer till elev och vårdnadshavare. Feedback/feedforward ges, utöver de enskilda 
samtalen med elever, med hjälp av skolans lärplattform Schoolsoft. 
 
Skolan har ett tydligt mål i att skapa en relationsbyggande lärmiljö. För att elever ska kunna 
uppnå sina mål krävs en trygg arbetsmiljö som präglas av ömsesidig respekt för varandra och 
den personal som arbetar på skolan. Som ett led i denna vision har skolan skapat ett system 
med sex heltidsmentorer som har övergripande ansvaret för kontakten med eleverna och 
vårdnadshavare. Varje mentor har olika program som ansvarsområde vilket gör att 
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kommunikationen förbättras och förenklas avsevärt. Detta gynnar i förlängningen alla parter 
– undervisande lärare, elever och elevens vårdnadshavare. 
 
I all undervisning betonas vikten av demokrati och människans lika värde. Detta sker genom 
information, diskussioner och olika värderingsövningar. Skolans likabehandlingsplan ligger 
till grund för det aktiva arbetet med att förebygga bland annat diskrimineringar och skapa en 
ökad förståelse för hur ömsesidig respekt skall genomsyra verksamheten mellan skolans 
personal och elever. Våra ordningsregler uppdateras också årligen efter diskuterats på 
klassråden. Ordningsreglerna har en viktig funktion för att skapa en generell studiero som 
främjar elevernas möjligheter till ökad kunskapsinhämtning.  
 
Strukturen med olika arbetslag med arbetslagsledare skapar också goda förutsättningar för 
pedagogiska diskussioner och kollegialt lärande. Vi försöker också skapa möjligheter och 
uppmuntran att besöka varandras klassrum för att utveckla undervisningen. Tanken var att 
vi under läsåret skulle ökat antalet auskultationer vilket dock skedde i en något mindre 
omfattning än vi hoppats. 
 
Alla elever får sin garanterade undervisning utifrån den planering och uppföljning som vi 
genomför. Om en elev behöver extra undervisningstid kan det också erbjudas via 
speciallärare eller undervisande lärare. 
 
 
Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen  
 
Generellt sett är eleverna mer nöjda med undervisningen på skolan än tidigare år (83%). De 
upplever också att de får tydlig feedback kopplat till kunskapskraven med hjälp av SchoolSoft 
och Google Classroom. Däremot känner de sig mindre delaktiga i kursens utformning och 
upplägg än tidigare år. Gällande examensmålen tycker eleverna att lärarna inte är tydliga 
med att presentera dem. 
 
Eleverna erbjuds lärarstöd i stor utsträckning. Dels under lektionstid i så stor utsträckning 
som möjligt, men även genom tillfällen utanför lektionstid, t.ex. ta-igen-dagar eller 
individuella möten med lärare.  
 
Arbetet kring våra fokusområden har haft olika grad av framgång vilket beskrivs närmare i 
kapitel 3. En besvikelse är dock att endast 63 % av skolans elever i vårens enkät anser att de 
kan få arbetsro i skolan. Vårt fokus har alltså varit att gemensamt verka för att eleverna 
håller våra ordningsregler. Det handlar om att till exempel komma i tid, visa respekt för 
varandra, lägga undan mobiltelefonen under lektionstid eller avstå från förtäring. 
 
 
Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 
 
Arbetet med extra anpassningar har fungerat bra under läsåret. För skolans pedagoger är 
detta en naturlig del av arbetet där till exempel olika texter även görs tillgängliga för 
lyssning. Även anpassning gällande examination sker på ett smidigt sätt. Vår uppfattning är 
att detta arbetssätt med en hög grad av ledning och stimulans leder till hög måluppfyllelse. 
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Slutsats – arbetet framåt 
 
Pedagogernas arbete med relationsbaserat lärande leder till större måluppfyllelse och trivsel 
på skolan. Vårt kontinuerliga arbete kring ordningsregler, extra anpassningar samt goda 
möjligheter till lärarstöd bidrar också till detta.  
 
Vi behöver naturligtvis även framledes arbeta för en ökad studiero för våra elever. Trots 
resultatet från vårens enkät upplever personalen att det skett stora förbättringar gällande 
till exempel ett minskat användande av mobiltelefoner under lektionstid. Vi kommer även 
fortsatt att arbeta hårt med att upprätthålla gemensamma ordningsregler för ökad studiero. 
 
 
2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 
Organisering av elevhälsoarbetet 
 
EHT består av rektor, biträdande rektor, administrativ chef, skolsköterska, kurator, 
specialpedagog, speciallärare samt kallade mentorer. EHT möts i sin helhet under en timme 
på måndagar varje vecka. Vid dessa tillfällen diskuteras elevärenden och fattas beslut om 
åtgärder. EHT anmälningar görs via en blankett som lämnas till rektor. Rektor kallar de 
mentorer vars elever det berör. Aktuella ärenden behandlas och rektor fattar beslut kring 
åtgärder. Ansvaret för åtgärder fördelas av rektor inom EHT och mentorer ansvarar för 
återkoppling till lärare, elev, vårdnadshavare samt för uppföljning av åtgärderna. Vid tre 
tillfällen varje termin går EHT genom och följer upp samtliga anmälda elevärenden fram till 
dags dato. Ansvarig för att informera berörda lärare i ett specifikt elevärende är i princip 
alltid mentorerna. 
 
Mentorerna leder och ansvarar för klasskonferenser. Klasskonferenser genomförs en gång i 
månaden. Vid dessa tillfällen träffas undervisande lärare och mentor. Frågor som berör 
klassen på gruppnivå diskuteras. Även specialpedagog, speciallärare och skolsköterska deltar 
vid dess möten.  
 
En stor del av det främjande och förebyggande arbetet sker genom mentorernas 
relationsskapande arbete med eleverna skapar förutsättningar för skolan att fånga upp 
elever i behov av stöd i ett tidigt skede. Med heltidsmentorer frigörs tid för undervisande 
lärare att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning. Det i sin tur leder till att t 
större delen av lärarkollegiet arbetar med en ledning och stimulans i klassrummet som är så 
bred och varierad att de når ut med sin undervisning till majoriteten av eleverna.  
 
Specialpedagog ansvarar för pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram, ansökan om 
tilläggsbelopp och uppföljningar av åtgärdsprogram och tilläggsbelopp. Ansvaret för 
återkoppling och samverkan med lärare, elev och vårdnadshavare ligger i dessa ärenden på 
specialpedagogen. Speciallärare ansvarar för läs- och skrivutredningar och för återkoppling 
och samverkan med lärare, elev och vårdnadshavare. 
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Vid skolstart genomförs aktivitetsdagar för årskurs 1 organiserade av kurator och 
genomförda av kurator samt mentorer, specialpedagog och speciallärare. Dagen ger klassen 
möjlighet att lära känna varandra och sin mentor. Det ger även mentor, kurator, 
specialpedagog och speciallärare att observera gruppdynamiken i klassen och lära känna de 
nya eleverna.  
 
Det har under läsåret skett en utprövning av lärmaterialet DATE (Delaktighet, Attityder, 
Tillgänglighet, Mentorer) från specialpedagogiska skolmyndigheten. Syftet är att involvera 
eleverna och skapa en större medvetenhet hos dem kring olikheter och förmågor.  
 
Klasskonferenser har återinförts i ny skepnad för att ytterligare stärka samarbetet mellan 
lärare och mentorer.  
 
Nya rutiner kring närvaro har införts och implementerats i form av en åtgärdstrappa. Vid 
skolstart genomfördes en dag med fokus på studieteknik för årskurs 1. 
 
 
 
Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
 
Aktivitetsdagarna som genomförs med årskurs 1 är uppskattade av eleverna och en god 
möjlighet för mentorer att påbörja sitt relationsskapande arbete. Det är viktigt att ha en 
tydlig planering och arbetsfördelning för dagen. Aktiviteter och övningar ska vara väl 
förankrade bland den personal som ska delta. Furuboda erbjuder en bra miljö vid 
uppehållsväder och det behövs en lika bra plats för de dagar då det regnar.   
 
Temadagen med studieteknik låg tidigt på terminen och det är mycket nya intryck för 
eleverna i årskurs 1. Dagen blir därför lite rörig, särskilt för elever i behov av stöd. Ett 
alternativ är att genomföra dagen senare på terminen då eleverna hunnit bekanta sig med 
skolan, lärarna och de nya krav som ställs på dem. Ett annat alternativ är att låta 
undervisningen av studieteknik vara en del av ordinarie undervisning och genomföras av alla 
lärare i samband med uppgifter och prov.  
 
Utprovningen av DATE föll väl ut. Det väckte konstruktiva diskussioner kring svåra ämnen i 
klasserna där de genomfördes och arbetet fortsätter nästa läsår. Det behöver finnas en 
tydlig struktur för när DATE ska genomföras och utvärderas.  
 
Det tog lite tid innan rutinerna för klasskonferenser satte sig och diskussionerna fick rätt 
fokus. Under våren fungerade de bra, men många tillfällen ställdes in på grund av andra 
aktiviteter. En tydlig struktur behöver sättas redan i början av läsåret för att undvika 
klasskonferenser ställs in. Tiden upplevdes för kort och flera gånger krockade konferenser 
för olika klasser med varandra. Detta innebar att lärarna inte kunde sitta med på alla 
konferenser och delta i viktiga diskussioner. Med planering och schemaläggning kan detta 
undvikas framöver. 
 
Informationen kring elevhälsans arbete ut i verksamheten har förbättrats under läsåret 
jämfört med föregående år även om det fortfarande finns brister i kommunikationen. Detta 
handlar till största del om lärare som inte uppfattar att det görs insatser kring eleverna. 
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Uppföljningen av extra anpassningar för elever i behov av stöd kan också förbättras genom 
ett ännu närmare samarbete mellan lärare och specialpedagog/speciallärare. 
 
Rutinerna har ändrats under läsårets gång eftersom vi ville ha en tydligare dokumentation 
och uppföljning av frånvaro. Det är bra rutiner och de ger en bra översikt vad som orsakar 
frånvaron.  Dock har det varit det svårt att följa de tidsramar som är uppsatta.  
 
Utvecklingen pekar på att det närvarofrämjande arbetet har gett synbara positiva effekter 
under läsåret. EHT har behandlat 212 anmälningar under läsåret där anmälningarna 
omfattar 132 elever. Gällande årskurs 1 så behandlades ärenden för 37 elever där 22 av 
fallen handlade om frånvaro. För årskurs 2 vara motsvarande siffra 36 för 48 olika elever och 
för våra 3:or var det 33 av 45 elever. I övriga fall handlar det även om andra svårigheter som 
till exempel psykisk ohälsa. Sammanlagt 3 elever i åk 3 som läste full utbildning fick inte ut 
sin studentexamen. Ytterligare 9 elever läste reducerat program. Det innebär att 98% av 
studenterna fick ut sin examen under läsåret. Föregående år var motsvarande siffra 93%.  
 
 
Utvärdering – Åtgärdande arbete 
 
Vi anser att rutinerna för EHT-anmälan har varit strukturerat och fungerat bra men enligt 
mentorerna behöver det göras fler EHT-anmälningar i god tid. Lärarna och mentorerna 
arbetar bra tillsammans med återkommande samtal men det är viktigt att det finns 
nedskrivet och därmed betydelsefullt att EHT-anmälan görs i tid. Specialpedagogerna har 
genomfört många gedigna utredningar som har ökat trygghet för eleverna och de har givit 
snabb återkoppling av det arbetet de utfört. Uppföljningarna har fungerat bra genom 
muntliga diskussioner men önskemål om bättre uppföljning finns. Då tänker vi genom 
klasskonferenser där mer tid ges och att det som framkommer dokumenteras ned i den 
enskilda elevens utredning.  
 
 
Slutsats – arbetet framåt 
 
Framgångsfaktorer är att vi synliggör elever, att mentorerna följer sina elever under alla tre 
åren underlättar i mentorskapet, vi har resurser som till exempel elevassistenter och många 
hjälpmedel för inlärningssvårigheter, nära samarbete med EHT-teamet, ordningsregler som 
samtliga följer, matriser och prognoser som är tydliga.  
 
Utvecklingsmöjligheter inom prognoser och matriser är att alla måste vara överens kring 
färgernas betydelse, prognosen kan utvecklas genom att alla ska kunna kan se prognosens 
utveckling och ta del av varandras. Lärarna kan skriva lite text längst ner i kursmatrisen tidigt 
i slutet av året, vilket betyg de ligger på och vad de behöver eventuellt arbeta med för att 
kunna nå högre som ett komplement till betygssamtalet. Har någon elev funderingar kring 
texten kan de kontakta läraren för att diskutera sitt arbete i kursen. Detta är ett sätt som 
även underlättar för mentorernas arbete kring eleven. Det är även betydelsefullt att eleven 
får behålla sin assistent då det har fungerat bra för att de tillsammans ska kunna utveckla 
eleven och dess arbete i en trygg miljö. Att alla är konsekventa och följer ordningsreglerna 
för att kunna skapa en bra kultur och god arbetsmiljö för eleverna här på skolan kan bli ännu 
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bättre.  Utveckling av klasskonferenser så att samtliga lärare kan delta samt att det som sägs 
dokumenteras ned i syfte till ett bättre EHT-arbete. Vid rödmarkering av elev i prognosen 
skall även en EHT-anmälan lämnas in, varför eleven är rödmarkerade.  Vi hade gärna sett 
mindre undervisningsgrupper för att öka elevhälsan och prestationen.  
 
 
2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet  

Rektor på skolan är ansvarig för att ett aktivt likabehandlings- och värdegrundsarbete 
kommer till stånd på korrekta grunder i linje med de krav som ställs i författningarna, och att 
en Likabehandlings samt Plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas, 
genomförs, följs upp och utvärderas tillsammans med elever och personal. Rektor är även 
ansvarig för att skapa strukturer i verksamheten som främjar och stärker likabehandling och 
motverkar diskriminering i alla former t.ex. i samband med schemaläggning och 
framtagande/beslut kring ordningsregler. 

Rektor ansvarar även för att händelser som betecknas som diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling dokumenteras samt arkiveras. Vidare skall rektor ansvara för 
sammankallande till möte angående elevens situation och att upprätta en åtgärdsplan i de 
fall diskriminering, trakasserier eller kränkningar ej upphör. Rektor tillsammans med 
huvudmannen ansvarar för att hantera eventuella disciplinära åtgärder. 

Mentor informerar samtliga mentorselever om vikten av att uppmärksamma och underrätta 
personal på skolan om eventuella kränkningar, diskriminering eller trakasserier. Mentors 
ansvar är att regelbundet arbeta med varje mentorselev socialt och relationsmässigt. Under 
utvecklingssamtalen skall mentorn också samtala enskilt med varje elev om stämningen på 
skolan och hur eleven trivs i klassen, på skolan, med sina lärare och övrig personal på skolan.  

Mentor ansvarar för att följa upp den information som delges om sina elevers 
studiesituation. 

Mentor har också schemalagda klassråd tillsammans med elevrådsrepresentanten, en gång i 
veckan, och i samband med detta leder de diskussioner i klassen om stämningen på skolan 
och hur man trivs. 

Undervisande lärare har ett uttryckligt ansvar att planeringen och undervisningen sker i 
enlighet med läroplanens mål och riktlinjer gällande Normer och värden (Lgy 11, 2.2) och för 
att skolans Likabehandlingsplan och Plan för kränkande behandling avspeglas i 
undervisningen. Detta skall framgå av varje lärares undervisningsplanering så att rektor kan 
få en uppfattning om hur arbetet integreras och bedrivs i den dagliga verksamheten inom 
ramen för undervisningen.  

Lärare ansvarar vidare för att sätta gränser i och utanför klassrummet och ingripa direkt vid 
kännedom om kränkningar, diskriminering eller trakasserier. Lärare ansvarar också för att 
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informera mentor om han/hon har uppmärksammat ett behov av arbete med likabehandling 
och värdegrundsfrågor i klassen. 

All personal omfattas av anmälningsskyldighet vid uppmärksammande av kränkningar, 
trakasserier eller diskriminering. Skolans personal får under inga omständigheter 
diskriminera, trakassera eller diskriminera elever, och om någon får kännedom om att en 
elev har behandlats illa skall detta genast anmälas till rektor som i sin tur har 
anmälningsskyldighet till huvudmannen.  

Skolan uppmanar alla elever att ta kontakt med någon personal när de ser eller misstänker 
någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Information om 
Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling sker i samband med 
skolstartens introduktionsdagar samt vid schemalagda klassråd.   

Vid samtal i hemmet kan eventuell diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 
behandling uppmärksammas. Skolan bör då kontaktas omgående. Antingen kontaktas rektor 
eller annan personal på skolan som vårdnadshavaren har haft kontakt med. Information om 
Likabehandlingsplanen och Planen mot kränkande behandling sker dels i samband med 
skolstart via elevhandboken "Välkommen till Plusgymnasiet" och dels på föräldramötet ca 5 
veckor in på höstterminen.  

 
Vid uppstart innan läsåret börjar tar rektor upp områdena värdegrund och likabehandling, 
något som sedan diskuteras inom kollegiet. Rektor är också ytterst ansvarig för att 
ordningsregler är utformade på ett tydligt sätt utifrån värdegrunden, ordningsregler som 
finns uppsatta i varje klassrum. Rektorn har också varit “ansiktet utåt” när det gäller 
ordningen på skolan. Han ingriper vid olika fall och ser till så att det blir konsekvenser om 
någon inte följt ordningsregler eller har brutit mot skolans värdegrund.  
 
Personal på skolan vet vad ordningsreglerna och värdegrunden innebär. Det är personalens 
uppgift att verkligen se till att dessa följs i klassrummen, men även på skolan i övrigt.  
 
 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 
 
Läsårets resultat när det en skolmiljö fri från kränkningar är något lägre än föregående års 
resultat. 71% av eleverna på skolan känner till vad skolan gör för att se till att ingen blir illa 
behandlad. Det är 12 % färre elever som vet detta än föregående år. 
 
91% av eleverna vet vem de skall kontakta om någon blir illa behandlad på skolan. Det är en 
minskning med 5 % sedan föregående år. 
 
På frågan om eleverna tror att skolan tar tag i situationen, om någon blir illa behandlad, var 
det endast 1% differens från föregående år. 92 % av eleverna tror att skolan tar tag i 
situationen under 2017/ 2018. Under läsåret 2017/ 2018 har 8 % av eleverna upplevt sig illa 
behandlade. Det är en minskning med 3 %. 
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65% av eleverna tyckte att skolan tagit tag i situationen när någon blivit illa behandlad. Det 
är en ökning med 5 % sedan föregående år. När det gäller upplevelsen av tryggheten med 
skola, klass och personal visar siffrorna på en liten ökning jämfört med föregående år.  
 
Rutinerna har följts och fungerat. Vi har följt planen om det främjande arbetet både 
generellt och exempelvis könsidentitet, etnisk/religiös tillhörighet samt 
funktionsnedsättning och ålder.  
 
 
Utvärdering – Normer och värden 
 
Utifrån de enkäter som genomförts under läsåret kan vi konstatera att 99% av eleverna 
känner sig trygga med personalen på skolan, 98% känner sig trygga på skolan och 96% 
känner sig trygga i klassen. Detta är så klart oerhört positivt. 
 
99% av eleverna känner till skolans ordningsregler. Dessa aspekter har ökat i % sedan läsåret 
2016-17. Dock är det endast 49 % av eleverna som anser att de fått vara delaktiga i valet av 
ordningsregler.  
 
91% vet vem de ska kontakta om de blir illa behandlade på skolan, detta är en sämre siffra 
än under läsåret 2016-17 då den var 96%. På frågan om eleverna tror att skolan tar tag i 
situationen så svarar 92 % av eleverna att de tror det, en något sämre siffra än året innan då 
denna var 93%.  
 
En siffra som har minskat från 83% till 71% är om eleverna vet vad skolan gör för att se till 
att ingen blir illa behandlad.  
 
Eleverna anser att studieron har blivit sämre under en treårsperiod. Det har i % å en fallande 
skala förändrats från 77-72 till 63% i dag.  
 
På frågan om eleverna tycker att personal ingriper när någon blir illa behandlad så har den i 
fallande skala gått från 88-85% till 82% i dag.  
 
67 % av eleverna anser att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt, vilket är en 
nedgång på 6 % sedan 2016.  
 
 
Slutsats – arbetet framåt 
 
Vi har identifierat följande som framgångsfaktorer som bidrar till goda studieresultat i 
undervisningen: 
 

● Goda relationer mellan lärare och elev 
● Studiero 
● Att visa respekt för varandra 
● Tydlighet vad gäller krav på förmågor och färdigheter i de olika kurserna för att minst 

nå betyget E 
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● Formativ bedömning 
● Att varje pedagog utvärderar sin egen undervisning. 

 
Goda relationer mellan pedagogen och eleverna är en förutsättning för att eleverna ska en 
trygghet med sin pedagog och undervisningssituation som helhet. Att ha goda relationer är 
även en förutsättning för att pedagogen ska kunna ställa krav på eleverna vilket leder till 
ökad studiero. Genom att visa respekt och lyssna på varandra ökar förutsättningarna för 
elever att nå målen utifrån sina egna förutsättningar. Pedagogen behöver även här vara 
tydlig i vilka förmågor och färdigheter som bedöms i de olika kurserna och förtydliga 
skillnaderna mellan de olika betygskriterierna. Det är även viktigt med formativ bedömning 
så eleverna vet hur de ska arbeta vidare för att nå goda resultat. Pedagogen behöver även 
utvärdera sin egen undervisning genom att lyssna på eleverna men även lyssna på det som 
inte sägs. Saknas motivationen hos eleverna i ett moment kanske det går att nå målen i det 
momentet på ett annat sätt. 
 
 
 
2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 
 
Organisering av APL och samverkan  
 
På Plusgymnasiet i Kristianstad ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, på alla 
yrkesprogram. Vård och omsorgsprogrammet har sin praktik samlad i 5-veckors perioder, 
medan övriga yrkesprogram har praktiken fördelad jämnt över åk 2 och 3 (en APL-dag per 
vecka). Personalen som samverkar kring praktikplaceringar och uppföljning är 
karaktärsämneslärarna och skolans praktiksamordnare.  
 
Samtliga elever har fått tillgång till en eller flera praktikplatser. Alla praktikplaceringar 
föregås av en “anställningsintervju”, där eleven får träna denna situation.  Innan praktiken 
påbörjats har ett utbildningskontrakt skrivits och en riskanalys gjorts. När praktiken inleds 
går eleven och handledaren igenom handledarpärmen, så att arbetsmomenten som förlagts 
ute på praktikplatsen blir kända. 
Under praktikens gång har flertalet besök gjorts. Varje besök dokumenteras med hjälp av en 
besöksrapportmatris. I enstaka fall har elever fått avsluta sin praktikplats och fått hjälp med 
att anskaffa en ny. 
 
 
Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 
 
Ansvaret på att kvalitetssäkra APL-platserna ligger på karaktärsämneslärarna. Alla 
yrkesprogrammen har kursanknutna bedömningsmatriser. Dessa matriser i kombination 
med trepartssamtalen som äger rum blir ett komplement vid betygssättning.  
 
 
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 
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Tillgången på APL-platser har varit relativt god. Vi har haft problem med att få tillräckligt 
med APL-platser till VO-programmets akutsjukvårdsutbildning, då Centralsjukhuset haft 
problem med att tillhandahålla sådana. Detta löste vi genom att kontakta ett antal 
vårdcentraler som gick med på att ta emot våra elever. 
 
Vi har erbjudit handledare möjlighet att delta vid programråd, men dessa har varit svåra att 
genomföra. VO-programmets fick ställas in pga för få intresserade, trots erbjudande om två 
heldagsutbildningar med mat och fika. 
 
 
Slutsats – Arbetet framåt 
 
Efter nära samarbete med näringslivet har vi nu beslutat oss för att erbjuda 
lärlingsutbildning nästa läsår. Företagen vill ha större kontinuitet med eleverna samt gärna 
handleda de äldre eleverna. Vi erbjuder nu våra yrkeselever (undantaget VO) att praktisera 3 
dagar per vecka i åk 3, enligt lärlingsmodell. 
Vi kommer fortsätta med att försöka hitta attraktiva program/lärlingsråd för företagen. 
Läsåret 2017-18 har varit det mest framgångsrika året om man ser till antalet elever som 
gick ut i någon form av anställning. Detta är vi mycket stolta för! 
 
 
 
2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram 
 
Skolan har ett mindre antal elever som läser på ett introduktionsprogram. Det handlar 
nästan uteslutande om elever som har tillräckliga betyg för att kunna bli antagna till något av 
våra yrkesprogram (BF, HA, HV och VO) men saknar godkänt betyg i matematik eller 
engelska. Dessa elever tas då in under programinriktat individuellt val (IMPRO) där de läser 
helt integrerat med sin klass men har extra lektioner i matematik eller engelska grundskola. 
Målsättningen är alltid att dessa elever ska klara sin matematik eller engelska under 
gymnasiets första läsår för att sedan kunna skrivas över till nationellt program. 
 
Till läsåret 17/18 tog vi in totalt fem elever på programinriktat individuellt val där tre läste 
integrerat med klass HA17 och två med VO17. Av dessa så läste tre elever matematik 
grundskola och två elever engelska grundskola. Elevernas studieplan skrivs över ett år. 
 
Sedan tidigare fanns också två elever som läste under yrkesintroduktion. Av dessa läste en 
elev integrerat med HA16 och en integrerat med VO15. 
 
 
Utvärdering 
 
Av de fem elever som togs in på programinriktat individuellt val så blev fyra elever behöriga 
och kunde skrivas över på respektive nationellt program. Den femte eleven kommer under 
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nästa läsår läsa under yrkesintroduktion men med extra lektioner i engelska grundskola för 
att kunna bli behörig. 
 
Även eleven i årkurs 2 (HA16) uppnådde behörighet för nationellt program. Eleven i årskurs 
3 (VO15) avslutade sina studier här den 15/6 från yrkesintroduktion. Denna elevs 
möjligheter till anställning inom vård- och omsorg får ändå anses som goda utifrån 
branschens höga efterfrågan på arbetskraft. 
 
 
 
Slutsats 
 
Vi kommer även till kommande läsår ta in ett fåtal elever på programinriktat individuellt val 
som läser integrerat med sin klass. Detta gäller alltså endast våra yrkesprogram. 
Målsättningen är fortsatt att samtliga dessa elever ska bli behöriga till nationellt program. 
Om någon enskild elev inte uppnår denna behörighet är målsättningen att eleven ska uppnå 
en god anställningsbarhet via yrkesintroduktion. 
 
 
 
3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 
Fokusområde 1: Utveckling av undervisning och klassrumsledarskap 
  
Fokusområdets bakgrund & motiv: 
  
Vi har under de senaste åren arbetat en del med auskultationer där framför allt våra 
förstelärare har observerat lektioner och sedan samtalat med läraren. Våra lärare har även 
besökt kollegers lektioner i en mindre omfattning. Dessa möten är oftast väldigt givande för 
båda parter och har gett nya idéer och arbetssätt. Vi tror därför att genom att göra detta 
mer frekvent och systematiskt så kan vi utveckla undervisningen och klassrumsledarskapet 
ytterligare. 
  
  
Mål för fokusområdet: 
  
I skollagens andra kapitel paragraf 34 betonas vikten av kompetensutveckling av personalen. 
I förlängningen finns dock så klart målsättningen att det här ska leda till att elevernas 
resultat förbättras ytterligare. I kapitel 5.1 framgår att våra avgångselevers genomsnittliga 
betygspoäng på 13,5 är en bit under rikssnittet på 14,1. Vår förhoppning är att arbetet med 
det här fokusområdet på sikt ska kunna öka elevernas måluppfyllelse och resultat. 
  
 Metod: 
 
För att dokumentera auskulteringarna köptes mjukvara in där möjlighet fanns att spara och 
dela inspelad video samt fylla i utvärderingsmatris. Varje lärare ålades att göra 3 besök samt 
ta emot 3 besök efter schema som rektor lagt upp.  
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Resultat: 
 
Den mjukvara som köptes in höll inte vad den lovade och förtroendet för programmet blev 
under året mycket lågt. Av den anledningen användes inte programmet i den utsträckning 
som förväntades från början. Auskulteringar genomfördes under året men dokumenterades 
inte på det sätt som var tänkt. Lärare under utbildning har fått regelbunden auskultation 
som dokumenterats med video och utvärderats av handledare.  
 

Analys: 
 
På grund av att lärare snabbt tappade förtroende för mjukvaran dokumenterades inte de 
auskultationer som genomfördes. Efter samtal med enskilda lärare var de auskultationer 
som genomfördes meningsfulla och vägledande i det fortsatta undervisningsarbetet.  
  
  
Fokusområde 2: Utveckla och förtydliga vår modell för mentorskap 
 
Fokusområdets bakgrund & motiv: 
  
Inför läsåret 15/16 bestämde vi oss för att tillämpa ett helt nytt arbetssätt gällande 
elevernas mentorskap. Tidigare så hade mentorskapet delats upp bland våra lärare som 
fullgjorde uppdraget efter bästa förmåga. Vi insåg dock att det fanns stora vinster både för 
lärare och elever genom att separera undervisningen från den sociala biten. En ny typ av 
mentorsroll hade därmed sett dagens ljus – mentor på heltid. Sedan starten har 
mentorsrollen blivit en allt viktigare del av skolans verksamhet och är nu en stor del av vår 
identitet – vilken skola vi är och vill vara. 
   
Mål för fokusområdet: 
  
I skollagens första kapitel paragraf 4 framgår tydligt att utbildningen också syftar till att 
stärka den personliga utvecklingen för eleven. 
  
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare. 
  
Vi är övertygade om att vår modell för mentorskapet är viktig för elevens utveckling och 
möjlighet att nå detta mål. När vi startar upp läsåret 17/18 har vi sex mentorer på heltid för 
ca 540 elever fördelade på sju program. Detta betyder att varje mentor har ansvaret för ca 
90 elever. Det här ställer emellertid höga krav gällande tydlighet och likvärdighet då 
eleverna alltid måste ha klart för sig vem de ska kontakta i ett ärende. Likaså måste 
avgränsningar och samarbeten bli tydliga mellan lärare och mentorer, en modell för 
mentorskap ska ta form. 
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Metod: 
 
Läsåret 17/18 introducerades DATE (Delaktighet Attityder Tillgänglighet Elever) i några av 
skolans klasser genom mentorer/elevhälsa. Syftet med DATE är att eleverna ska få verktyg 
att hantera grupptryck, frågor kring självkänsla, självförtroende och få en ökad förståelse för 
människors olika personligheter. Dessutom är målet att få eleverna att i högre utsträckning 
behandla varandra på ett sätt som är i linje med skolans värdegrund.  
   
Sedan tidigare har mentorerna vikarierat för lärarna. Läsåret 17/18 har mentorerna i större 
utsträckning vikarierat i sina egna klasser för att eleverna ska få en möjlighet att träffa sina 
mentorer vid fler tillfällen.  
 
Eleverna på Plusgymnasiet i Kristianstad erbjuds utvecklingssamtal två gånger per läsår. För 
att eleverna i årskurs tre i större utsträckning skulle medverka vid dessa valde mentorerna 
att erbjuda samtal för dessa elever under lektionstid.  
 
Under vårterminen träffades all personal för att förtydliga rollerna om hur skolans personal 
ska arbeta med elevernas närvaro/frånvaro. Mentorerna informerade först om hur de 
arbetar med närvaro/frånvaro och därefter formades arbetsgrupper med tvärkompetens där 
personalens olika roller diskuterades, och hur skolan på bästa sätt ska nå en progression i 
arbetet kring detta. 
 
För att hitta ett forum där mentorer och lärare kan diskutera elevers sociala situation, 
eventuella svårigheter och till viss del pedagogiska bitar startades det upp klasskonferenser 
under läsåret 17/18. Konferenserna skulle vara ledda av mentorerna och grundtanken var 
att de skulle gå igenom aktuella namn i sina mentorsklasser. Avsatt tid för varje 
klasskonferens var 15-20 minuter och mötet var obligatoriskt för lärarna på skolan. 3-4 
konferenser pågick parallellt.  
 
Resultat: 
 
DATE har introducerats på skolan men alla mentorer har ännu inte jobbat med detta 
material. De mentorer som använde sig av DATE som arbetsmaterial upplevde att en 
nyfikenhet skapades hos eleverna och att de gärna skulle vilja arbeta vidare med detta. 
 
Genom att mentorerna har vikarierat mer i sina egna mentorsklasser har mentorer och 
elever fått fler informella möten.  
 
Vissa av mentorerna upplevde att lösningen kring att förlägga fler utvecklingssamtal under 
lektionstid för årskurs tre elever medförde att fler samtal genomfördes medan några ansåg 
att det inte gjorde någon större skillnad.  
 
Endast cirka hälften av personalstyrkan deltog vid detta tillfälle. Vi upplevde att 
diskussionerna inte blev så ingående som vi förväntat oss. Lärartätheten varierade mellan de 
olika konferenserna vilket innebar att diskussionerna vid vissa tillfällen blev till en dialog 
mellan två personer. Det finns dock flera positiva aspekter att ta med från dessa tillfällen då 
många elever kunde uppmärksammas och diskuteras.  
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Analys: 
 
För att kunna utvärdera DATE bör vi arbeta mer metodiskt och strukturerat med detta 
material. Planering bör göras i början av kommande termin där det bestäms hur DATE ska 
användas framöver. Tankar finns också att en större del av elevhälsan bör involveras i detta 
arbete.    
 
Denna tillgänglighet har inneburit att eleverna i ett tidigt skede kunnat ställa fler frågor som 
rör deras studiesituation. Mentorerna har samtidigt fått fler möjligheter att möta sina 
mentorselever och därmed fler tillfällen att uppmärksamma eventuella problem. 
Mentorernas upplevelse kring detta är att det skapa fler naturliga tillfällen att träffas. En 
frågeställning mentorerna har är om vår ökade närvaro på lektionerna påverkar 
undervisningen negativt. 
 
Vi anser att en ökad tydlighet från mentorernas sida kan bidra till att fler elever förstår 
vikten av att utvecklingssamtal genomförs även efter den dag då det fyllt 18. Dessutom 
behöver mentorerna vara eniga om att treornas utvecklingssamtal på vårterminen är viktiga 
för elevernas studier. Vi bör därmed vara aktiva och sträva efter att alla i årskurs tre har 
utvecklingssamtal. 
 
Vi behöver diskutera denna typ av frågor vid återkommande tillfällen. Dessa tillfällen ska inte 
vara på fredagar då en del av personalstyrkan inte arbetar. Vi föreslår istället att arbetet 
förläggs till studiedagar. Engagemanget påverkas troligen av att det sattes prognos denna 
dag. Att pedagoger upplevde att de var tvungna att välja bort en viktig konferens när en 
annan pågick parallellt kan ha påverkat resultatet på ett negativt sätt. Dessutom innebar 
denna valmöjlighet för pedagogerna att vissa konferenser fick ett lågt deltagarantal. 
Grunden för klasskonferenserna kommer troligtvis att finnas kvar läsåret 18/19 då vi anser 
att det finns mycket positivt att ta med därifrån. Däremot kan det komma att ske vissa 
förändringar gällande dess form kommande läsår.  
 
Fokusområde 3: Fler metoder för studiero 
  
Fokusområdets bakgrund & motiv: 
  
Eleverna upplever att arbetsro är grunden för lärande och resultat. Detta visar en 
undersökning som gjordes på skolan under läsåret 2016/17.  Under de senaste åren har vi 
arbetat konsekvent med våra ordningsregler som en viktig del i att skapa en lugn och positiv 
klassrumsmiljö. Reglerna har gradvis stramats åt och förtydligats när det gäller exempelvis 
förtäring i klassrummen, användandet av mobiltelefoner och sen ankomst. Vi har även haft 
fokus på att vi alla tillämpar ordningsreglerna på ett likvärdigt sätt. 
  
  
Mål för fokusområdet: 
  
I skollagens femte kapitel paragraf 3 betonas elevernas trygghet och studiero. 
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Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 
präglas av trygghet och studiero. 
  
I likhet med tidigare år skall skolan arbeta aktivt och likvärdigt med våra ordningsregler för 
att stärka elevernas studiero och skapa en god arbetsmiljö för oss alla. Vi ser ett fortsatt 
behov av att vidga vårt arbetssätt för att hitta fler vägar att uppnå denna målsättning.   
  
Metod: 
 
Under uppstarten av läsåret så informerar och diskuterar vi kring skolans ordningsregler. 
Detta sker i första hand under de klassråd som varje klass har på sitt schema och som 
genomförs av mentor. Samtliga protokoll och anteckningar från dessa diskussioner delges 
rektor som sedan fattar beslut gällande våra ordningsregler. 
 
Kollegiet skall ha ett gemensamt förhållningssätt till hur ordningsreglerna skall upprätthållas. 
Diskussioner kring hur undervisande lärare upplever att ordningsreglerna följs sker i 
respektive arbetslag och under ett par kollegiala möten varje termin. 
 
För elever som inte följer ordningsreglerna finns en blankett som undervisande lärare fyller i 
för rektors kännedom. Rektor fattar beslut om konsekvenser med de underlag som finns att 
tillgå. 
 
I ordningsreglerna ingår bland annat följande punkter: 

● Jag kommer i tid 
● Jag använder ett vårdat språkbruk 
● Jag bemöter elever och personal med respekt och vänlighet 
● Jag respekterar allas rätt till arbetsro 
● Ingen mobiltelefon skall användas under lektionstid. Den skall vara undanstoppad 
● Ingen form av mat, tuggummi, frukt, godis eller dryck. 
● inga kläder, väskor eller liknande på bänkarna 

 

Resultat: 
Den årliga enkätundersökningen kring hur eleverna upplever studiemiljön i skolan visar 
följande resultat (Förändringen är en jämförelse med föregående år): 
  

Fråga Resultat 2017 Resultat 2018 

Jag tycker att jag kan få arbetsro i skolan 72 % 63 % 

                               
 

Analys: 
 
Läsåret 2017/18 års arbete med utökat fokusområde kring ordningsregler har inte gett 
någon önskad effekt, vilket visar sig i den årliga enkätundersökningen så som eleverna 
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bedömer situationen i NKI. Det är tydligt att årets arbete i förhållande till upplevt resultat 
inte har burit frukt hos eleverna utan istället är det 9 % sämre resultat än föregående år när 
det gäller “Jag tycker jag kan få arbetsro i skolan”, vilket kan anses som anmärkningsvärt i 
förhållande till de insatser som har gjorts för en likvärdig hantering av klassrumsmiljön. 
 
Det finns så klart ett flertal möjliga förklaringar. 
 
Är det skillnad mellan klasser som påverkar resultatet i endera riktningen? 
Har vi inte haft en likvärdig konsensus kring ordningsreglerna? Eller upplever vi bara att det 
är så? 
Är det för att det funnits färre grupprum än tidigare? 
Har diskussionen kring ordningsregler varit så genomgående att eleverna är “trötta” på att 
höra?  
 
Arbetet med ordningsregler och studier får alltså inte det genomslag hos eleverna som vi 
hoppats på. Fortsatta uppföljningar är viktiga att genomföra, men skolans upplevelse är att 
ett fortsatt systematiskt arbete kommer skapa en mer tillfredsställande arbetsmiljö för oss 
alla.  
 
 
 
Fokus gällande läsåret 18/19 
 
Vi har enats om de fokusområden som beskrivs nedan för läsåret 18/19. 
 
Ny modell för APL med möjlighet till lärlingsutbildning 
 
Genom att förlägga hela utbildningens praktik (minst 15 veckor) under årskurs 3 så uppfyller 
vi de krav som ställs för att eleven ska kunna räknas som lärling. Detta gäller eleverna på HA, 
BF och HV som kommer vara ute på praktik tre dagar i veckan under hela läsåret. Vi kan via 
en lärlingsutbildning ställa högre krav på våra praktikföretag samtidigt som eleverna kan få 
en lärlingsersättning via CSN. Vår uppfattning är att detta upplägg också kommer leda till 
ökad anställningsbarhet och möjligheter till framtida arbete för våra elever. 
 
 
Främja närvaro för förbättrade resultat 
 
I kapitel 2.2 om elevhälsoarbetet så landar utvärderingen i att närvaron spelar en helt 
avgörande roll för en majoritet av de elever som riskerar att inte uppnå målen för godkända 
betyg. Genom att hitta vägar att främja närvaro så har vi alltså goda möjligheter att uppnå 
bättre resultat. Vi kommer bland annat fortsätta arbeta med och utveckla den åtgärdstrappa 
som lanserades under föregående läsår. Vi kommer även att implementera ett nytt 
planeringsverktyg som ska hjälpa eleverna att skapa struktur. Skolans specialpedagog 
kommer också att skapa och göra tillgänglig en dokumentation gällande elevers särskilda 
stöd och anpassningar. 
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Ökad tillgänglighet för alla elever genom nya verktyg och metoder 
 
Vi kommer under läsåret öka vår tillgänglighet genom att deltaga i en pilotskola gällande 
digitala verktyg för alla. Ett stort antal av skolans lärare har anmält sig till projektet som ska 
kunna skapa förbättrade förutsättningar för inlärning. Våra mentorer kommer också att 
fortsätta arbetet med eleverna gällande DATE (Delaktighet, Attityder, Tillgänglighet, Elever). 
Målsättningen är också att öka förståelsen för när det handlar om ledning och stimulans 
eller extra anpassningar för våra elever. 
 
 
 
 
4. GRUNDFAKTA 
 
4.1. OM PLUSGYMNASIET  
 
Historik, fakta och organisation 
 
Plusgymnasiet består av 12 skolenheter och har sitt huvudmannasäte i Göteborg. 
Verksamhetsledningen och tillika huvudmannens representanter består av verksamhetschef, 
kvalitetsansvarig, HR-support, skoljurist och kommunikationsansvarig. 
 

Skola Skola 
Gävle Norrköping 
Göteborg Skövde 
Jönköping Stockholm 
Kalmar Sundsvall 
Kristianstad Uddevalla 
Malmö Örebro 

 
På Plusgymnasiet enas vi kring ambitionen om att erbjuda gymnasieutbildning med hög 
kvalitet. Hos oss vill vi ge alla möjligheten till att nå sin fulla potential. Våra tre 
grundläggande värderingar är lika enkla som viktiga: 
 

● Jag bryr mig 
● Ömsesidig respekt 
● Tydlighet 

 
Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Verksamhetens kvalitetsarbete präglas av en kontinuerlig uppföljning av resultat och 
utveckling rådande processer. Premissen är att samtliga elever ska få en kvalitativ 
undervisning, kunna nå utbildningens mål och att utbildningen i sin tur ska ge dem goda 
förutsättningar för studier, yrkes- och samhällsliv.  
 
Det systematiska kvalitetsarbetet på Plusgymnasiet utgår från huvudmannens centrala 
processer. Dessa processer regleras i det gemensamma kvalitetshjulet och uppdraget är att 
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underhålla en välfungerande styrkedja som når från huvudman, rektor, lärare ända ner till 
elevnivå. Som stöd i arbetet finns gemensamma rutiner, tidsplaner och uppföljningsverktyg.  
 
Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta 
mål. I slutet av varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer (fokusområden 
samt funktionell och instrumentell kvalitet). Utifrån de behov som framkommer upprättas 
en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner innehållande årets fokusområden. Allt arbete 
dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas kvalitetsrapporter.  
 
I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

● Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når 
utbildningsmålen; det vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs 
examensmål. Där finns både kunskapsmål och mål som handlar om värdegrund och 
demokratisk kompetens. 

● Instrumentell kvalitet 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 över sina studier som de har rätt till, likvärdig 
bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det behövs för att nå 
utbildningsmålen. 

● Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever 
utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på 
utbildningen.  

● Och slutligen använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet som handlar om hur det 
går för eleverna efter avslutad utbildning. 

 
Finansiering 
Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller 
för det aktuella programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet 
med skollagen.  
 
 
4.2. OM PLUSGYMNASIET KRISTIANSTAD 
 
Organisation och arbetsformer 
 
I takt med att skolan har utökats gällande elever, personal och lokaler har behovet av 
organisation och struktur blivit allt viktigare. Skolans ledning bestod av en rektor, en 
biträdande rektor och administrativ chef. Skolans expedition utgjordes också av 1,5 tjänst 
som administratör samt kurator.  
 
Förutom rektor, biträdande rektor och administrativ chef och kurator så inkluderas även 
skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog i skolans elevhälsoteam (EHT). Här ingår även 
specialpedagog och speciallärare samt våra sex heltidsmentorer. Bland övrig personal 
återfinns också lokalvårdare, vaktmästare och elevcoacher. Skolan har också en bibliotekarie 
anställd för att driva och utveckla skolbiblioteket. 
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Skolan hade totalt 33 lärare där ett mindre antal arbetade deltid. Lärarna var uppdelade i 
fyra arbetslag som till viss del var sammansatta utifrån programmen. Varje arbetslag hade en 
arbetslagsledare (ALA) som varje vecka hade gemensamma möten med rektor, biträdande 
rektor och administrativ chef. 
 
En av skolans lärare tjänstgjorde till 70 procent som APL-samordnare samt en annan lärare 
som APL-coach på deltid. Skolan hade också under läsåret fem förstelärare där tre var rena 
karriärtjänster. De två övriga hade tydliga uppdrag som inkluderade utveckling av 
klassrumsledarskapet samt betyg och bedömning.  
 
 
Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Fyra gånger årligen genomför vi betygsprognoser där läraren för varje elev anger huruvida 
eleven förväntas nå målen för kursen. Betygsprognoserna fungerar som indikatorer för hur 
väl skolan lyckas med sitt arbete på de olika programmen, i olika ämnen och med enskilda 
elever. Efter genomfört prognosarbete har skolan goda förutsättningar att göra nödvändiga 
justeringar för att uppnå högre måluppfyllelse innan läsårets slut. 
 
Under läsåret genomförs ett antal enkäter bland eleverna. Det gäller bland annat en årlig 
elevenkät som fokuserar på Studiemiljö, Undervisning och Nöjdhet. Dessutom genomförs 
elevenkäter som fokuserar på likabehandling- och värdegrundsarbetet på skolan samt 
undervisnings- /kursutvärdering. Resultatet av enkäterna ger oss information om hur 
eleverna upplever utbildningen i relation till läroplanen och regelverket kring skola i övrigt. 
Resultatet av enkäterna presenteras och kommenteras i den samlade bedömningen av 
skolans måluppfyllelse. 
 
Utöver den kontinuerliga uppföljningen genomförs en utvärdering i juni där personal och 
rektor analyserar resultatet. All dokumentation från årets insatser och projekt gås då igenom 
− enkäter, betygsresultat, utvärderingar m.m. Särskilt granskas resultatet av de 
fokusområden vi har under läsåret, och ett antal nya potentiella fokusområden identifieras 
utifrån skolans totala måluppfyllelse. 
 
 
Lokaler 
 
Då skolan startades 2010 och elevantalet ökat sedan dess har nya lokaler tillkommit 
succesivt. Miljön får betecknas som modern och fräsch. Efter fullständig renovering och 
ombyggnad har vi nu tillgång även till våning 5, vilket innebär att vi förfogar över fyra 
våningsplan i aktuell fastighet.  
 
Undervisningen sker i ändamålsenliga lokaler där alla klassrum har projektor för ljud och 
bild. Klassrummen är av varierande storlek, avsedda för 18 till 32 elever. Vi arbetar enligt 1:1 
modellen, där samtliga lärare och elever har en egen dator. Denna modell fungerar väldigt 
väl och ger en hög flexibilitet i jämförelse med att arbeta med till exempel datorsalar. Vidare 
så har alla på skolan tillgång till ett trådlöst nätverk som också uppgraderats löpande. 
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Vissa program kräver också olika typer av specialsalar. Ett exempel är Estetiska programmet 
med inriktning musik som har ensemblesalar samt inspelningsstudio för musikproduktion. 
Även Hantverksprogrammet har en egen salong för hår och smink. Våra övriga yrkesprogram 
har också behov av specialutrustning i varierande behov som till exempel metodrum för 
vård- och omsorgsprogrammet. I vissa fall möts även dessa behov utanför våra ordinarie 
lokaler via till exempel gym och idrottssalar för Barn- och fritidsprogrammet. 
 
Elevernas schema var jämt fördelat över veckan och läsåret. Skolan har inte någon egen 
matsal utan eleverna har ett matkort som fungerar på elva olika restauranger inom 
gångavstånd. Då tanken är att våra elever äter sin lunch före restaurangernas ordinarie 
matgäster så var skollunchen mellan klockan 11.00-12.00. 
 
 
Elever och personal 
 
Skolans elever var under läsåret fördelade på följande program, inriktning och årskurs enligt 
tabellen nedan. 
 

Nationellt program Inriktning Studievägskod 
År 
1 

År 
2 

År 
3 Totalt 

Samhällsvetenskapsprogrammet  Beteendevetenskap SABET  26 20 46 
Samhällsvetenskapsprogrammet  Samhällsvetenskap SAMSAM* 51 11 23 84 

Samhällsvetenskapsprogrammet 
Medier, information & 
kommunikation SAMED  10 17 27 

Estetiska programmet Musik ESMUS 14 12 10 38 
Ekonomiprogrammet Ekonomi EKEKO 31 13 14 58 
Hantverksprogrammet -  
Övriga hantverk Hår & makeupstylist HVSTY 22 16 14 52 
Vård & Omsorgsprogrammet  VO 29 28 29 86 
Handel- och administrations-
programmet Handel och service HAHAN 33 30 29 92 
Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa BFFRI 15 16 14 45 
Totalt    195 162 170 527 
       
Introduktionsprogram       
Programinriktat individuellt val  IMPRO 1   1 
Yrkesintroduktion  IMYRK   1 1 
Totalt   1  1 2 

Aktuella siffror: juni 2018 
*elever på SA åk 1 läser ej inriktningskurser under första läsåret 
 
I nästa tabell granskar vi vilka som är våra elevers hemkommuner. 
 
Kommun Elevantal Andel 
Kristianstad 231 43,7% 
Hässleholm 110 20,8% 
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Bromölla 46 8,7% 
Östra Göinge 45 8,5% 
Sölvesborg 25 4,7% 
Hörby 13 2,5% 
Osby 13 2,5% 
Olofström 8 1,5% 
Övriga 38 7,2% 
Totalt 529 100% 

 
 
Kristianstad gränsar till Hässleholms kommun vilket också är den enda större centralorten i 
vår omedelbara närhet. Här finns utmärkta kommunikationer genom främst en 
tågförbindelse som tar cirka 20 minuter. Från dessa två kommuner kommer drygt 64 procent 
av våra elever vilket också är en liten ökning jämfört med tidigare år. 
 
Övriga kommuner är ganska små och många av dem saknar egna gymnasieskolor, både i 
kommunal och fristående regi. Elever som kommer från hemkommuner belägna norr och 
söder om Kristianstad är hänvisade till framför allt buss som transportmedel. Detta gäller till 
exempel de 45 eleverna som kommer från Östra Göinge kommun. 
 
Vi ser också i tabellen att det kommer 46 elever från Bromölla kommun och 25 elever från 
Sölvesborgs kommun i Blekinge. Här finns en god tågförbindelse som gör att eleverna kan ta 
sig mellan hemmet och skolan på en rimlig tid. 
 
Kristianstad kommun har under överskådlig tid tagit emot en stor andel nyanlända vilket ger 
en stor mångfald gällande kultur och religion. Drygt 30 procent av de elever som finns i 
skolsystemet beräknas ha annat ursprung än svensk. Ett flertal av dessa elever läser svenska 
som andraspråk som vi brukar lägga parallellt med svenska i schemat. Flera av de elever som 
har ett annat hemspråk läser också kurser i modersmål på gymnasiet. Cirka 30 av skolans 
elever har använt denna möjlighet och fått godkända betyg i främst arabiska följt av 
albanska, kurdiska och bosniska. 
 
I övrigt kännetecknas skolan av en väldigt öppen och tillåtande atmosfär där alla stilar och 
uttryck återfinns och där spridningen gällande socioekonomisk bakgrund är stor. 
 
I takt med att skolan har utökats gällande elever, personal och lokaler har behovet av 
organisation och struktur också blivit allt viktigare. Skolans ledning bestod av en rektor, en 
biträdande rektor och en administrativ chef. Skolans expedition utgjordes också av 1,5 tjänst 
som administratör samt kurator.  
 
Förutom rektor, biträdande rektor, administrativ chef och kurator så inkluderas även 
skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog i skolans elevhälsoteam (EHT). Här ingår även 
specialpedagog och speciallärare samt våra sex heltidsmentorer. Bland övrig personal 
återfinns också lokalvårdare, vaktmästare och elevcoacher. Skolan har också en bibliotekarie 
anställd för att driva och utveckla skolbiblioteket. 



32 
 

 
Skolan hade totalt 33 lärare där ett mindre antal arbetade deltid. Lärarna var uppdelade i 
fyra arbetslag som till viss del var sammansatta utifrån programmen. Varje arbetslag hade en 
arbetslagsledare (ALA) som varje vecka hade gemensamma möten med rektor, biträdande 
rektor och administrativ chef. 
 
En av skolans lärare tjänstgjorde till 70 procent som APL-samordnare samt en annan lärare 
som APL-coach på deltid. Skolan hade också under läsåret fem förstelärare där tre var rena 
karriärtjänster. De två övriga hade tydliga uppdrag som inkluderade utveckling av 
klassrumsledarskapet samt betyg och bedömning.  
 
 
 
BILAGOR 
 
 



Resultat 2017/2018
PLUSGYMNASIET KRISTIANSTAD



Genomsnittlig betygspoäng (GBP)

Den genomsnittliga betygspoängen beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program. 

Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte heller betyg i utökade kurser påverkar 
den genomsnittliga betygspoängen. 

Den genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen har erhållit gymnasieexamen 
eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng). Observera att betygspoängen för elever med streck i någon kurs eller 
med reducerat program utgör ett ”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en gymnasieexamen. 
En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina med olika krav, där målet för eleverna på 
yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande 
examen. 

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under det aktuella läsåret, som uppnått 
kraven för examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller 
gymnasieexamen) omfattande minst 2500p. Observera att elever med streck i någon kurs eller med reducerat program utgör ett 
”mörkertal” som inte syns i statistiken.

Andel elever med examen



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

Resultat avgångselever 2017/2018



Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer skolan/huvudmannen upp hur 
betygen är fördelade och kan därav dra slutsatser kring;

• övergripande måluppfyllelse utifrån andelen minst godkända betyg (A-E) och andelen icke godkända 
betyg (F)

• hur väl skolan/huvudmannen lyckas med att få eleverna att nå så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål (andelen högre betyg C-A)

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan olika program 

• huruvida  skolan/huvudmannen behöver vidta åtgärder för att möjliggöra att icke godkända elever når de 
kunskapskrav som minst ska nås (omläsning av kurser, anordnande av prövningar, lovskola etc.)

Betygsfördelning



Resultat samtliga elever 2017/2018



Under vårterminen varje år genomförs majoriteten av de nationella proven i engelska, matematik och svenska. Dessa 
ska av varje betygsättande lärare tas i beaktande i den samlade bedömningen av elevernas kunskapsutveckling samt 
vara ett stöd för bedömning i respektive kurs. 

Fördelningen av de betyg eleverna presterat på det nationella provet kan jämföras med betygsfördelningen i 
motsvarande kurs.

Betygsfördelning – nationella prov

Överensstämmelsen (i andel %) mellan nationellt provbetyg och kursbetyg beräknas endast på de elever som 
genomfört samtliga delar av det nationella provet och erhållit kursbetyg. 

Diagrammet visar i hur hög grad det betyg eleven fått i kursen är högre, lägre eller detsamma som det betyg eleven 
fått på det nationella provet. 

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg



Resultat nationella prov VT2018



Elevernas upplevelse av skolans arbete mot kränkande behandling (inklusive trygghet och delaktighet) följs upp 
årligen (oktober) i en verksamhetsgemensam likabehandlings- och värdegrundsenkät.

Eleverna svarar "ja" eller "nej" på frågorna och resultaten i diagrammet visar andelen ja (%). 

Enkäten innehåller också ett antal möjligheter för eleverna att lämna frisvar för att beksriva olika 
händelser/situationer. 

Dessa delges skolan i en särskild rapport avsedd att ge skolan stöd i analysen av underlaget samt i planeringen av det 
målinriktade arbetet mot kränkande behandling.

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning

Elevernas upplevelse av trygghet och studiero följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät.  

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning



Indikatorer – trygghet & värdegrund



Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp två gånger per år (november och mars) i en verksamhetsgemensam 
undervisningsutvärdering och utgår från elevernas bedömning av hur undervisningen bedrivs utifrån riktlinjerna i 
läroplanen ("Läraren ska" [...]).  Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras 
upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Resultaten av undervisningsutvärderingen bör ligga till grund för kollegialt lärande kring utveckling av undervisningen 
på skolan, samt diskussioner kring likvärdigheten inom och mellan skolor.

Undervisningsutvärdering

Elevernas upplevelse av undervisningen följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät där varje verksamhet 
(huvudman) också har möjlighet att ställa verksamhetsspecifika frågor.

Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse och diagrammet visar 
andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10. 

Elev/kundundersökning



Indikatorer – undervisning

Här skulle UU varit infogat. Med anledning av att ni inte genomförde vid samma tidpunkt som övriga skolor har inte datan kunnat sammanställas. 



Om Upplevd kvalitet: Ett av våra gemensamma kvalitetsbegrepp som handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.

Om kundundersökningen: Elevernas upplevelse av nöjdhet följs upp årligen i en koncerngemensam elevenkät. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med deras upplevelse. 
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