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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 
Ett intensivt läsår med hårt och engagerat arbete från personalgruppen är slut. Verksamheten har arbetet 
enträget med att skapa tydlighet och nya rutiner kring det dagliga arbetet. Hur informerar vi, vad informerar vi 
om och till vem informerar vi har varit en punkt som utifrån behov utvecklats.  
 
Arbetet med utveckling av APL arbetet avseende strukturer och rutiner är det mest arbete som utvecklats 
mest. Projektet med elevcoach avslutats i samband med läsårsslutet och erfarenheterna från det arbetet säger 
att verksamheten behöver den form av roll i det dagliga arbetet.  
 
Årets resultat visar att vi behöver fortsätta utveckla arbetet med kvaliteten på undervisningen och tätare 
uppföljningar mot målen. Stärka arbetet med planering och genomförande av undervisning för att få fler elever 
att uppleva lust att lära. I det dagliga arbetet skapa goda relationer för att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för lärande i en trygg och utvecklande miljö, där eleven kan känna, se och uppleva en personlig utveckling. 
 
Vi ser fram emot ett nytt kapitel kommande läsår.  
 
 
 
Tobias Alderhammar 
Rektor PG Jönköping  
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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.  
 
Diagramblad 1 

1.1. AVGÅNGSBETYG 
 

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2018 

 

 
 
 
Andel med examen minskar totalt sett från 91% till 85%. På vård och omsorgsprogrammet fortsätter trenden 
med en ökad andel elever med yrkesexamen, 96% för avgångsklassen 2018, att jämföra med 93% året innan 
rikssnittet för programmet är 86%. Hantverksprogrammet stylist minskar andel med yrkesexamen jämfört 
tidigare år från 95%, 2017 till 79% för avgångsklassen 2018.  Barn och fritidsprogrammet uppvisar en 
examensgrad på 100% för läsåret 2018, tidigare år 2017 71%. Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammet 
minskar till 82% respektive 73%.  
 
Diagramblad 2 
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1.2. SAMTLIGA BETYG 
 
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017-2018 

 

 
Differensen i andelen F från föregående år är 1% en sänkning från 14% till 13%. Andelen betyg A, B har minskat 
från föregående år, betyget C är kvar på nivån sedan föregående läsår. Andelen elever med betyget D, och E 
har ökat från läsåret 17.  En förbättrad studiero jämfört med föregående år kan vara en orsak till en minskning 
av andelen F jämfört med tidigare år. Mellan programmen ser vi en tydlig skillnad där BF och VO når under 5% 
F medan EK, HV och SA har över 10% F.  
 
 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017-2018 
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Totalt för skolan är det ett sämre resultat på nationella prov jämfört med föregående läsår. Andelen elever 
med provbetyget F ökar från 20% 2017 till 30% 2018. Ämnet matematik står för en stor andel av den totala 
nedgången. I engelska 6 har skolans resultat på nationella prov ökat från föregående år ett förväntat resultat 
då de eleverna hade ett bra resultat på engelska 5 också. Resultatet i svenska 3 är i stort oförändrat.  
Överensstämmelsen i engelska 5 och 6 är riktigt låg (endast 14%). En sådan stor avvikelse beror på ett fåtal 
genomförda prov vilket ger ett större procentuellt utslag och samtidigt har eleverna efter genomfört prov getts 
möjlighet att nå de delar av kunskapskraven som eventuellt inte nåddes på själva provet. Vi tar med oss att 
förberedelse för själva provgenomförandet kan bli ännu bättre.  

 

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 
 
 

 
 
Den av eleverna upplevda kvaliteten på skolan visar en nedåtgående trend över tre år. En jämförelse mellan 
programmen visar tydligt att ekonomiprogrammet generellt skattar den upplevda kvaliteten lågt överlag är 
rekommendations - graden lägre på skolans teoretiska program menas den är hög åt andra hållet på de 
yrkesförberedande programmen, kontinuitet och andra arbetssätt är orsaker vi vill lyfta som 
framgångsfaktorer.  
 
På klassnivå är det stora skillnader i de tre områdena. Inom nöjdhet är skillnaden från klassen som har graderat 
högst 88% mot klassen som är graderat lägst (30%) 58%. Stora skillnader ser vi i de andra områdena också, för 
rekommendation är skillnaden 68% och för trivsel 50% där klassen vilka trivs bäst har 100%. Faktorer som 
lärarbyte, hur väl läraren lyckats i sin undervisning spelar roll i klassernas skattning. Inför kommande läsår 
behöver verksamheten utreda varför skillnaderna är så stora.  
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Inför varje läsår läggs ett schema för undervisningen, under året har 23 pedagoger varit anställda, schemat 
läggs med stöd av en timplan upprättad per program. Schema samt timplan är en kontroll för att eleverna 
genomför sin garanterade undervisningstid. Utöver pedagogerna har skolan haft tillgång till specialpedagog, 
kurator, studie och yrkesvägledare, elevcoach, administratör rektor  och biträdande rektor. Lokalerna är 
anpassade till den verksamhet som genomförs, och de yrkesförberedande programmen har egna metodrum i 
huset. Programmens examensmål lyfts i det pågående arbetet och syns tydligt i planering och genomförande 
av undervisningen.  
 
Tre pedagoger är anställda som förstelärare och arbetar utifrån skolans prioriterade områden. I skolans 
systematiska arbete med förbättringar har kollegialt lärande haft en framträdande roll i arbetet. Skolans 
personal har träffats en eftermiddag i veckan där lärande samtal genomförts med grund i ett av skolans 
prioriterade områden “lust att lära”. De lärande samtal har letts av förstelärarna och genomförts i mindre 
grupper med gemensamma frågeställningar. Samtalen har kompletterats med auskultation hos kollegor med 
uppföljande samtal, med syfte att stärka den pedagogiska praktiken. Varje läsår genomförs betygsprognoser, 
klasskonferenser där elevernas samlade resultat blir en grund för att förändra ramarna för undervisningen eller 
förändrade arbetssätt med stöd av specialpedagog i form av handledning för att förbättra elevernas 
kunskapsresultat.  
 
Inom ämnet matematik har vi genom dubbelbemanning i klassrummet ökat elevens möjligheter att få det stöd 
eleven behöver. Under läsåret har vi öppnat “studion” där elever haft möjlighet till stöd och handledning i en 
till en undervisning med specialpedagog och lärare som växelvis undervisat i studion. Vi kan konstatera att ett 
antal elever nått ett steg längre i sin utveckling med hjälp av timmar med extra undervisning. Elevhälsoteamet 
har tillsammans med mentorer prioritera elevernas tillgång till “studiopass”.   
 
Under året har vi  haft en projektanställning som elevcoach med fokus på ökad skolnärvaro och trygghet och 
studiero. Projektet avslutas under vårtermin och utvärderas separat. Slutsatsen är att skolan i Jönköping har 
förbättrat tryggheten och ökat studieron, elevernas närvaro är i stort oförändrad och kommer behöva andra 
insatser. Effekter av anställningen av elevcoach är en avlastning av rektors disciplinära arbete samt att kurator 
har kunnat öka sina främjande och förebyggande insatser.   
 
Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 
Under året har vi inte fått systematiken i utvecklingsarbetet att fungera fullt ut. Vi ser att vi hade goda planer 
och intentioner i början av läsåret men att dessa fått stå tillbaka pga åtgärdande arbete.  
 
I UU (undervisningsutvärderingarna) för läsåret kan vi konstatera att skolans resultat höjts från 3,08 till 3,19. 
Höjningen är utslagen över samtliga frågor och indikerar på att arbete med lust att lära och tydlighet i planering 
och genomförande av undervisningen givit viss effekt, för tidigt att dra långtgående slutsatser om bestående 
förändring. I samtal med elever och pedagoger är det stora skillnader i klassrumsledarskap mellan olika 
individer och stort fokus på kollegiala lärandet under året har varit att skapa en gemensam grund för 
pedagoger med liknande upplägg av lektionsgenomförandet samt ett gemensamt förhållningssätt kring skolans 
ordningsregler. Elevcoach har haft stor del i infångandet av synpunkter från eleverna och tillsammans med 
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specialpedagog handlett enskilda lärare i förändrade arbetssätt. Att all personal agerar likvärdigt ser vi som en 
framgångsfaktor i arbetet med eleverna, arbetet är påbörjat och vi kan se små förändringar hos grupperna men 
det kvarstår en hel del arbete.  I elevenkäten NKI anser 86% att man är nöjd med undervisningen på skolan då 
de skattat 5 eller högre på skala 1-10. 
 
Ett fokus kring ordningsregler och klassrumsledarskap har starkt bidragit till de förändringar som kan utläsas. 
Fortfarande är det skillnader i agerande och utförande av undervisningssituationer och det är nödvändigt att 
arbeta vidare med detta. 
 
Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 
Under läsåret har vi skapat dokument med extra anpassningar, där samtlig personal kan komma åt den, vi ser 
en liten förändring, men än så länge inte så stor. Specialpedagogen arbetar vidare med att stötta personalen i 
sitt arbete med extra anpassningar. I de klasser där elever har visat på låg måluppfyllelse i matematik har vi 
arbetat med dubbelbemanning samt skapat utrymme i “studion” för mer tid. . Några av dessa har nu nått ett 
godkänt betyg. 
 
Slutsats – arbetet framåt 
Lärande samtal med fokus på att minska skillnaderna och lära av varandra i ett kollegialt lärande har varit den 
enskilt största framgångsfaktorn kring förbättringsprocesser inom verksamheten. Pedagoger och anna personal 
lyfter den som ett gott exempel och efterfrågan på ytterligare arbete med liknande metoder är stor.  
 
Projektanställningen av en elevcoach har starkt bidragit till den förbättring av trygghet och studiero vilken lyfts 
både av vårdnadshavare,  elever och pedagoger. Skolan behöver stärka sitt arbete med värdegrund då elever 
upplever att respekten mot varandra är alltför låg, denna bild understryks av pedagogerna. Struktur i arbetet 
kring APL, lett av förstelärare.  
 
Det viktigaste blir att upprätthålla en systematik i utvecklingsarbetet med årshjul, tydliga mål, regelbunden 
uppföljning och undervisning som anpassas efter elevernas behov, både på grupp- och individnivå.  
 
 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Skolsköterskan är anställd på 60% fördelat på fyra dagar i veckan, kurator anställd på 75% arbetar fem dagar i 
veckan, elevcoach anställd på 100% och studie och yrkesvägledare har en anställning på 80% fördelat på fyra 
dagar i veckan: Arbete i EHT har letts av biträdande rektor men alla beslut fattas av rektor. EHT har träffats 
varje onsdag och arbetat med en stående dagordning kring elev - uppföljningar, kränkningar och skolnärvaro. I 
det främjande och förebyggande arbetet har fokus legat på extra anpassningar och särskilt stöd där 
specialpedagog handlett utifrån utredningar och elevernas behov. EHT har en viktig del i överlämningar för 
enskilda elever från tidigare skolformer. Under året har rutiner vid frånvaro reviderats och omarbetats, ett 
arbete som kommer att fortgå under nästa läsår. Allt för många elever har för hög frånvaro trots insatser på 
grupp och individnivå.  
 
Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
Graden av psykiskt ohälsa samt andelen elev med extremt hög frånvaro gör att arbetet för EHT tillsammans 
med pedagoger fokuserat mycket på åtgärdande arbete. Mycket av frånvaron bero på psykisk ohälsa och inte 
sällan insatser från myndigheter. Vi kan också konstatera en stor andel elever med hög frånvaro som arbetar 
istället för skolgång ett indrag av CSN ger ingen effekt i dessa fall. Utredningar kring elevers frånvaro måste 
förbättras kommande läsår. En tydlighet i vad som orsakar frånvaron kan leda till snabbare insatser. Vid 
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anställning av elevcoach märktes en tydlig avlastning fr framförallt kurator som då inriktade sitt arbete mot 
grupper i ett förebyggande arbete. Förändringen av rutiner kring hantering av elevers frånvaro har minskat 
frånvaron för ett fåtal elever men en andel elever har oförändrad frånvarobild sedan tidigare.  
 
Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
Arbetet har inte fungerat tillfredsställande ofta anmäls inte eleverna till EHT i tillräcklig omfattning. Rutiner 
finns men det finns en osäkerhet i hur de ska följas, under året har skett en del personalbyten vilket menligt 
påverkat hur väl rutiner följs. Arbetet  kring anmälan och uppföljning av elevernas, närvaro och 
kunskapsresultat kommer nästa läsår att behöva förbättras, införande av EWS fullt ut från terminsstarten är en 
avgörande faktor.  
 
Slutsats – arbetet framåt 
Effektivare möten i EHT. Planera i förväg främjande och förebyggande insatser för hela EHT.  
 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Skolan följer plan mot diskriminering och kränkande behandling, vid upptäckt av eventuella kränkningar eller 
diskriminering eller kränkningar anmäls till huvudmannen, under året har elevcoach samt kurator varit 
involverade i samtal på klass och individnivå. Kurator tillsammans med mentorer genomförde under hösttermin 
ett omfattande arbete i en av klasserna i årskurs 1. Elevcoach har i sitt arbete haft uppdrag mot hela grupper 
för att nå ett bättre klassrumsklimat men också en ökad trygghet och studiero. Gruppstärkande övningar samt 
coachande samtal på individnivå är metoder vilka använts av EHT tillsammans med mentorer.  
 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 
LoV enkäten visar att 88% av skolans elever upplever att de är trygga på skolan. Elevenkäten (NKI) 
visar att 92% skattar 5 eller högre på skalan 1-10. 93% av eleverna är trygga med skolans personal  
91% är trygga i sin klass. Anmärkningsvärt från båda undersökningarnas är elevernas upplevelse av  
respekten mot varandra. Detta måste lyftas som ett prioriterat område kommande läsår. Antalet  
anmälda kränkningar har minskat från föregående år. Insatserna kring anmälda ärenden har  
intensifierats och lett till disciplinära åtgärder då utredningarna har blivit grundligt genomförda me 
ny kompetens i verksamheten. 
 
Utvärdering – Normer och värden 
Arbetet med normer och värden har haft en prioriterad del framförallt i arbete med revidering 
och förändring av skolans ordningsregler där dialog med skolans elevråd och klassråd, samtal och 
dialoger på gruppnivå genomfört av skolans EHT.  
 
Slutsats – arbetet framåt 
Kvaliteten på skolans utredningar om diskriminering och kränkande behandling har förbättrats. 
En ny roll i form av elevcoach har prövats på skolan med stor framgång, vilket underlättat för rektor, EHT samt 
mentorer i det dagliga arbetet. Tidiga insatser och upptäckt av kränkningar och diskriminering har förenklat 
arbetet. Möjligt att anställa elevcoach eller med extra fokus på trygghet och studiero bör övervägas i framtida 
organisation. Värdegrundsarbete som prioriterat område där en förstelärare ansvarar för genomförandet i 
organisationen.  
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2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 
 
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
En förstelärare har under läsåret haft ett särskilt uppdrag kring systematik i arbetet med kvalitetsförbättring av 
skolans arbete med APL. Under höstterminen genomfördes projekt med nationella APL samordnaren från 
skolverket, där fokus låg på att utveckla rutiner förbättra uppföljningen av APL hos enskilda individer en digital 
loggbok har använts för att hålla kontakten med elev i under tiden för APL, utöver det har trepartsamtal 
genomförts med alla elever och dennes handledare. Varje APL plats har granskat avseende vilka mål som kan 
nås på respektive APL plats. Vilka kurser som ska ingå i APL har samråd skett med yrkeslärare samt studie och 
yrkesvägledare.  Anskaffning av APL platser samordnas med regionen och kommunen via en gemensam tjänst 
för utbildningsanordnare i Jönköping för Vård och omsorgsutbildningar. På hantverksprogrammet sker 
anskaffningen av yrkeslärare. Programråd finns för Vo programmet och ett inledande möte har skett på 
Hantverksprogrammet för ett programråd.  
 
Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 
De APL platser vi haft till förfogande under året har genomgående hållit en hög kvalitet. Detta stärks också av 
den feedback handledare ger i samband med trepartssamtal under APL perioden för eleven. Informationen till 
handledare är en av de rutiner som omarbetats av förstelärare tillsammans med yrkeslärare på skolan.  
 
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 
På båda de yrkesförberedande programmen har tillgången varit fullt tillräcklig för det behov som skolan har. På 
hantverksporgrammet har det varit beytlfit svårare att ordna platser, samtliga elever har genomfört APL enligt 
de lagar och förordningar som gäller. Det samarbete kring APL platser som sker tillsammans med kommunen 
och regionen säkerställer en god tillgång på kvalitativa APL platser för eleverna på Vård och 
omsorgsprogrammet.  
 
Slutsats – Arbetet framåt 
Ett fortsatt arbete av den förstelärare som har sitt uppdrag riktat mot APL med ett fokus på att få ett 
fungerande programråd för hantverksprogrammet. Ansökan inlämnad om medlemskap i Vård och 
omsorgscollege. Möjlighet för elever att genomföra APL i utlandet.  
 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
På skolan finns två klasser med språkintroduktion de läser mot grundskolans nationella mål. Enskilda elever på 
språkintroduktionen läser gymnasiekurser integrerat med samhällsprogrammet. På vård och 
omsorgsprogrammet startades för läsåret en Imyrk klass där samtliga elever läser mot vårdbiträde och har en 
individuell studieplan med de kurser som eleven, vårdnadshavare, studie och yrkesvägledare samt  med 
skolans specialpedagog upprättat i samband med skolstarten. i årskurs två och tre finns elever integrerade i 
klassen i ordinarie program, liknande lösning med integrering i programmet genomförs på 
hantverksprogrammet. I årskurs 1 på samhällsprogrammet finns ett antal IMPRE integrerade. Gemensamt för 
samtliga introduktionselever är att de har individuella studieplaner vilka kontrolleras och följs upp av SYV samt 
elevens mentor.  
 
Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 
Både språkintroduktionen och eleverna på vård omsorg och hantverksprogrammet lyckas väl i sina studier. Den 
nya klassen med IMYRK elever vård och omsorg upplever vi når goda resultat mycket tack vare utökad 
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undervisningstid i de kurser som läses. IMPRE på samhällsprogrammet når inte lika goda resultat trots extra 
anpassningar och särskilt stöd med utökat tid i matematik.  
 
Utvärdering 
Från språkintroduktionen har ett antal elever nått behörighet för vidare studier på gymnasie alternativt 
vuxenutbildning på grund av ålder. För våra elever på IMSPRE har det inte varit möjligt att nå de nationella 
målen för behörighet. Elever integrerade i ordinarie klasser har under året skrivits över till ordinarie program 
när de klarat behörigheten.  
 
Slutsats 
Verksamheten behöver stärka sitt arbeta med rutiner kring övergång till ordinarie program. Tyvärr har vi inte 
möjligheten att ta emot nya elever på språkintroduktionen då kommunen beslutat att de tar emot alla elever. 
IMYRK klassen lyckas bra och arbetssättet kommer fortsätta med erfarenheterna vi dragit under året.  

 
 
3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 
Slutsats – arbetet framåt 
Det viktigaste blir att upprätthålla en systematik i utvecklingsarbetet med årshjul, tydliga mål, regelbunden 
uppföljning och undervisning som anpassas efter elevernas behov, både på grupp- och individnivå.   
 
Elevhälsans arbete måste tydligare riktas mot elevuppföljning av betyg och närvaro. För APL och IM behöver vi 
möta eleverna där de är och utifrån deras förutsättningar göra de klara för studier och arbete mer tydligt än vi 
gjort.  
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM PLUSGYMNASIET (HUVUDMANNEN) 
 
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 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 
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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.  
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4.2. OM PLUS JÖNKÖPING 
 
Organisation och arbetsformer 
Plusgymnasiet i Jönköping startades 2009 med tre olika program. Skolan har sedan dess ökat kontinuerligt och 
har nu ca 260 elever fördelade över sex olika program, där tre program är yrkesförberedande och tre är 
högskoleförberedande. Skolan är belägen på A6-området i Jönköping. Plusgymnasiet Jönköping har 
Plusgymnasiet AB som huvudman som i sin tur är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.  

 
Systematiskt kvalitetsarbete 
Skolan följer huvudmannens gemensamma processer. Därefter har man haft en lokal kalender med 
skolspecifika händelser. Rektor, biträdande rektor och förstelärare har lett de pedagogiska forumen och 
uppföljningen av arbetsplanen. Under läsåret 1718 har systematiken inte upprätthållits fullt så väl som varit 
önskvärt. Till läsåret 1819 görs organisatoriska förändringar för att stärka upp den lokala vardagliga 
systematiken. Riktade insatser beskrivs i arbetsplanen för 1819. 

 
Lokaler 
Skolan startade 2009 och lokalerna har sedan anpassats kontinuerligt vilket har gjort miljön modern och fräsch. 
Undervisningen sker i ändamålsenliga lokaler där alla klassrum har projektor för ljud och bild. Klassrummen har 
varierande storlek, från 18 till 32 elever. Vi arbetar enligt 1:1 modellen, där samtliga lärare och elever har en 
egen dator. Vidare har alla på skolan tillgång till trådlöst nätverk.  

 
Elever och personal 
Skolans cirka 340 elever kom främst från Jönköpings kommun men även från närliggande kommuner såsom 
Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Nässjö och Värnamo. Organisationen bestod under läsåret av rektor, en 
biträdande rektor, administratör, studie- och yrkesvägledare, fyra förstelärare, speciallärare, 
specialpedagog, elevassistent, lärare samt EHT-team. EHT-teamet bemannades av kurator, 
skolsköterska, speciallärare samt specialpedagog samt två rektorer.  

 

 
Nationellt program  Nationell inriktning  Yrkesutgång  År 1  År 2  År 3  
Hantverksprogrammet  Övriga hantverk  Hår- och makeupstylist  18 20 11 

Samhällsvetenskapsprogrammet  
Beteendeveten 
skap  -  24 18 11 

Ekonomiprogrammet  Ekonomi    21 20 4 
Estetiska programmet  Musik     8 7 
Vård- och omsorgsprogrammet      27 33 29 
Barn- och fritidsprogrammet  Fritid och hälsa   Personlig tränare 11 8 6 
Totalt      101 107 68 
Introduktionsprogram         
Språkintroduktion  -  -  25   

Preparandutbildning     2 4  
Programinriktat individuellt val       8 2 
Yrkesintroduktion      11 1 9 
Totalt      38 13 11 

Aktuella siffror: (maj 2018) 
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BILAGOR 

 
 



Resultat 2017/2018
PLUSGYMNASIET JÖNKÖPING



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



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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