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LEDARE – REKTOR HAR ORDET
Den 1 september tillträdde jag tjänsten som rektor på Plusgymnasiet Uddevalla. Anledningen till att jag antog
utmaningen i Uddevalla var den stora potential jag såg i verksamheten. En skola med spännande utbildningar
som låg i tiden och som bara behövde lite tydliga riktlinjer för att blomstra! Att skolan är belägen mitt på
Kungstorget i Uddevalla gör inte skolan mindre attraktiv.
Det har varit ett spännande år där vi tagit tillvara den stora kompetensen på skolan och befäst alla goda rutiner
och det goda pedagogisk arbetet. Vi har även tagit oss an utmaningar och under året har vi fokuserat på att
utvecklat det pedagogiska arbetet ytterligare. Det arbetet vi lagt ner har visat på gott resultat då vi ökat
nöjdheten bland eleverna, minskat andelen F bland både satta betyg men även på de nationella proven.
Med det gångna läsåret i bagaget ser jag fram emot att tillsammans med min duktiga och engagerade personal
ta oss ett nytt läsår!
Lotten Elming
rektor Plusgymnasiet Uddevalla
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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

Andel elever med examen blev 2018 83%. Under hösten visade prognosen på att endast 51,2% skulle nå en
examen. Detta beroende på att vissa av programmen hade flertalet satta F med sig sedan tidigare år. Fokus
under läsåret har därmed legat på att åtgärda satta prognoser vilket innebar både fokus på pågående
undervisning men även att åtgärda tidigare satta F. Andel elever med examen har sänkts med 6% från tidigare
år men utifrån satt prognos under HT17 har skolan gjort stora framsteg.
Gällande betygssnitt låg det på 14,3 året vilket även är rikssnittet till förra årets 13,4. Detta är ett resultat av
arbetet att åtgärda tidigare satta F samt arbete med förändring av examensprognosen. Det har lett fram till att
elever med flertalet F fokuserat på att nå en E-nivå för att klara sin examen innan läsårets slut.
Då vi haft endast ett fåtal elever på de högskoleförberedande programmen under året är den statistiken något
missvisande. Där gör enskilda elever som av olika anledningar inte nått examen en stor skillnad. Även resultatet
för BF-programmet är något missvisande då det endast var tre elever som gick i avgångsklassen. Detta gör att
diagrammet ovan visar på att elever från yrkesförberedande programmen i högre utsträckning när en examen.
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1.2. SAMTLIGA BETYG
Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017-2018

Andelen satta F har från tidigare år minskat med 6 % och minskningen satta F ses på alla program. Det visar på
att det förändrade arbetssättet på enheten gett resultat och inte är ett resultat av enskilda lärares arbete.
Den totala betygsfördelningen är i linje med förra årets förutom att andelen E då har ökat där lärarna tidigare
satt F.
Andel godkända betyg i engelska, matematik och svenska har även här ökat från tidigare år som en följd av
förändring av undervisningen. I kurserna Matematik 2b och 3b har dock andelen F ökat. Detta kan vara ett
resultat av fokus på att åtgärda satta F i Matematik 1b som året innan var 33%.
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Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017-2018

Även resultaten på nationella proven visar på en stor förändring av undervisningen då andelen F på nationella
proven överlag minskat med 11%. Enda ökningen av F är i kursen Matematik 2b som är i linje med satt betyg i
kursen och som tidigare redovisats ett resultat av fokuset på Matematik 1b som året innan hade ett stort antal
F satta.

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.
Elevernas upplevda kvalitet har från året innan ökat inom området nöjdhet med 7%, rekommendation 11%
och trivsel 6%. Arbetet med att kvalitetssäkra undervisningen visar således på en ökad nöjdhet hos eleverna.

Nöjdhet, rekommendation och trivsel
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Inom alla tre områden nöjdhet, rekommendationsgrad och trivsel har siffrorna ökat från 2017. Årets siffror
ligger dock i paritet med 2016 års siffror vilket därmed visar på en dipp under 2017. Anledningen till att
siffrorna sjönk 2017 är oklar men positivt är årets ökning som ligger som grund för nästa års arbete. Att
siffrorna har ökat sedan 2017 beror på en ökad kvalitetssäkring på skolan och en ökad trygghet för i eleverna i
och med lägre personalomsättning och ett tydligare fokus för skolans riktning.
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL
KVALITET
2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Under höstterminen 2017 visade det sig att skolans examensprognos låg på 51%. Utifrån den siffran lades
fokuset på undervisningen och att öka andelen elever som när examen drastiskt. åtgärder och metoder som
sattes in:
Synliggöra hur prognosen på skolan ser ut för alla medarbetare och sätta tydliga mål och
förväntningar. Inga siffror sattes upp som mål utan utgångspunkten var att alla elever ska nå en
examen.
Planer för varje avgångsklass sattes gemensamt upp av alla de undervisande lärare för respektive
klass. Även enskilda handlingsplaner för varje enskild elev upprättades av mentor och elev tillsammans
och blev tillgängliga för alla undervisande lärare så alla lärare blev delaktiga i elevens arbete med
examen.
En E-pärm producerades för de klasserna som hade höga andel F så det fanns material lättillgängligt
till varje kunskapskrav i varje kurs.
De pedagogiska mötena planerades av rektor och förstelärare och handlade om att att se sin egen
planering och undervisning och hur den under kursens gång bör förändras för att möta de elever som
vi har och de delar av kursen som de eleverna har svårt att klara.
Kollegialt lärande i form av styrda kollegiala diskussioner och besök på varandras lektioner. Besöken
grundade sig i gemensamt arbete och analys av de undervsiningsundervsiningar som genomförts
under höst- och vårtermin. Lärarna fick analysera sina egna utvärderingar och utifrån behov para ihop
sig med en kollega. Varje lärare satte även upp ett lärande mål som rektor tittade på under
lektionsbesök. Resultaten analyserades även på verksamhetsnivå och och styrkor och
utvecklingsområden lyftes fram för att sedan utvärderas under vårterminen.
Kontinuerlig uppföljning i arbetslagen med hur arbete fortskrider och förändring av undervisningstid
mellan respektive kurser vid behov, både för enskilda elever men även för hela grupper/klasser.
Handlingsplaner upprättade under kurators ledning i de klasser som behov fanns. Veckovis uppföljning
av dessa inom programlaget med rektor och kurator delaktiga.

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”)
Genom de metoder som beskrivs ovan bedöms undervisningens kvalité ha ökat. Detta bekräftas även av
minskad andel F samt ett högre resultat på nationella proven. Även resultaten på undervisningsutvärderingen
har från höstterminen till vårterminen ökat.
Elevenkäten visar även på en ökad nöjdhet med undervisningen, resultatet har ökat med 7 % från 2017 vilket
går helt i linje med ökade betygsresultat och nöjdhet på skolan.
Under året har fokus varit att öka resultaten och förbättra undervisningskvalitén. Utifrån de resultat som visats
har de metoder som beskrivs under Organisering av verksamhet varit lyckade. Inga konkreta mål utifrån siffror
sattes upp vid läsårsstart.
Vid lektionsbesök upplever rektor att lärarna generellt behöver bli bättre på att säkerställa att alla elever
förstått. Lärarna behöver också ha kunskap i fokus och komma ifrån den uppgiftsfokuserade undervisningen.
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Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar
Eleverna har enskilda anpassningar som finns dokumenterade och åligger varje undervisande lärare att läsa in
sig på och genomföra. Dock har personalgruppen med hjälpa av elevhälsoteamet enats om extra anpassningar
på gruppnivå för enskilda grupper men också som genomförs oavsett behov i klassen. Exempel på detta kan
vara tydlig struktur och utformning av uppgifter utifrån given uppgiftsmall. Det är svårt att mäta hur
anpassningarna påverkat resultatet men anpassningarna på gruppnivå har bidragit till mer studiero vilket i sin
tur kan förväntas påverka resultaten positivt.

Slutsats – arbetet framåt
Att lärarna inte bara följer de givna extra anpassningarna är viktigt utan att eleverna själva är delaktiga i
framtagandet av dessa. Vi använder på skolan Pedagogiska kartläggningar vilka ersätter F-varningar. I
kartläggningarna diskuterar lärare och elev vad det inte är som fungerar och vilka anpassningar som ska
genomföras. I kartläggningarna planeras även ett uppföljningsdatum in. När dessa är skrivna ges en kopia till
mentor, rektor samt vårdnadshavare om eleven inte är myndig. Detta arbetssätt har upplevts som positivt och
indikerar för rektor att F-varning finns. Om rektor och mentor får in flera pedagogiska kartläggningar behövs
åtgärder sättas in såsom anmälan till EHT.
Andra extra anpassningar som upplevts göra skillnad är de främst de som genomförts på gruppnivå utfrån
tydlig struktur, uppgiftsmallar etc.

2.2. ELEVHÄLSOARBETET
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
I skolans elevhälsoteam ingår rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator. Det gemensamma arbetet
utgår från EHT-möten som genomförts varje tisdag klockan 9.00-10.30. Där går teamet igenom varje elev som
är aktuell och genomförda insatser samt vad som är nästa steg alternativt om insatsen ska avslutas. Under
mötestiden har även det främjande och förebyggande arbetet diskuterats framförallt under uppstart. Då det
inte fanns tydliga rutiner för hur elevhälsan skulle arbeta vid läsårsstart samt att visst arbete var eftersatt har
fokus under året främst inriktat sig på åtgärdande arbete.
Rutinen kring anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd var vid läsårsstart bristfälligt och en rutin
sattes samt att denna blev tydlig för både EHT men även för samtlig personal. Rutinen har för personalen
upprepats under året för att säkerställa att alla vet hur denna ser ut som genomföras.
Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”)
Då det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inte varit i fokus är utvärdering av detta svårt att göra. Det
arbete som genomfördes främst under höstterminen är svårt att utvärdera effekten av.
Det närvarofrämjande arbetet har främst legat på pedagoger i form av fokus på meningsfull undervisning där
ett av syftena varit att främja närvaron. De lärare som lagt fokus på detta område samt baserat sina
bedömningar på det som presterats under lektionstid har också fått högre närvaro på sina lektioner och
därmed kunnat säkerställa att eleverna når ett godkänt betyg i högre utsträckning.
Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) samt Slutsats – arbetet framåt
Inför nästa läsår ligger fokus på att få igång det främjande och förebyggande arbetet, kurator kommer ansvara
för detta område. Då delar av EHT byts ut till nästa läsår kommer specifika metoder och aktiviteter genomföras
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vid läsårsstart. Arbetet med särskilt stöd har inte fungerat som önskat och då ny kompetens inför nästa
läsårstart kommer arbetet kring det särskilda stödet att kunna säkerställas.

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Det har på skolan upprättas en plan mot kränkande behandling som utgått från de resultat som framkommit i
den enkät eleverna har besvarat. Det är kurator på skolan som lett arbetet kring likabehandling och
värdegrund. Kurator har tillsammans med intresserade elever och lärare satt samman en grupp där
åtgärdande, förebyggande och främjande insatser planerats och genomförts utifrån enkät samt gruppens
analys av denna.
Resultaten har även diskuterats i personalgruppen och återkopplas av mentor till respektive klass. I samband
med detta har även varje klass fått analysera resultatet samt gett exempel på vad som ligger bakom svaren de
gett.
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling
Eleverna upplever i större utsträckning än lärarna att det förekommer kränkningar mellan eleverna. Dessa tar
sig i uttryck genom ett grovt språk elever emellan och skojbråk som av andra elever upplevs som hotfullt och
skrämmande.
För att motverka detta har ett antal metoder upprättats. Det två stora metoderna är att lärarna blir mer
likvärdiga i sitt bemötande och att all personal har noll tolerans mot grovt språk och kränkande uttryck. Det
andra är att lärarna rör sig mer i korridorerna och det har även upprättats ett schema för att säkerställa att det
inte är samma lärare som ensamt tar ansvar för detta. Eleverna i LoV-gruppen upplever att detta har gett
resultat.
Utvärdering – Normer och värden
Eleverna lyfter att arbetsron är låg på vissa av lektionerna och det har därmed arbetats med en samsyn i
personalgruppen. Vid utvärdering av läsårets slut upplevde LoV-gruppen att denna förbättrats.
Slutsats – arbetet framåt
Förändringar är gjorda, personal är mer synliga i skolan vilket har lyfts i LOV gruppen, fler känner sig tryggare.
Personalgruppen behöver vara synliga fortsatt och göra förebyggande insatser. Skolan behöver även
uppmuntra eleverna till att de behöver vara med och påverka samt förstå att de också kan göra en insats samt
ta ansvar för sin skolsituation.
Till nästa år behöver vi se över LOV-gruppen så det är rätt elevrepresentanter. Personalen behöver även bli
ännu bättre på att säga till elever vid grovt språk, fötter på bord samt rökning där det inte är tillåtet.
Personalen behöver också bli mer fortsätta att vara samspelta och konsekventa och marker oönskat
uppträdande.
Andra insatser blir att kurator har samtal med de elever som har oönskat beteende kring vad som ligger bakom
beteendet. Kurator kommer nästa läsår att handleda arbetslag som har behov av det utifrån bemötande och
förhållningssätt.
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2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
Nuvarande rektor tog i september över ledningen på skolan så har därmed inte varit delaktig i beslutet kring
vilka kurser som ska vara APL-förlagda. Samverkan kring bedömning har skett vid APL-besök. Att dessa
genomförts har säkerställts av rektor genom att besöken redovisas i ett dokument samt vilken typ av besök
som genomförts. Programråd har genomförts på samtliga program förutom BF.
Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande
De kurser som legat på APL under läsåret har många gånger inte kunnat genomföras på APL-platsen. Inför
nästa år har de delar av kurser som ska genomföras på APL-platsen justerats och anpassats till vad eleverna har
möjlighet att genomföra.
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning
På de flesta programmen har APL-platsen motsvarat behovet men inför nästa år kommer genomförandet av
APL inte göras under sammanhängande veckor utan en dag i veckan. Förväntat resultat av detta är att det ska
bli mer långsiktigt samarbete med APL-platserna och ge en högre kvalité för eleverna.
Programrådet har fungerat olika väl på programmen, det enda program som inte genomfört ett programråd är
BF. Det programråd som fungerat bäst är det som genomförts på VO där det även skickats in en ansökning om
att gå med i VO-college.
Slutsats – Arbetet framåt
Inför nästa år kommer som beskrivs ovan dagarna för APL förändras samt har de delar av kurser som ligger
förlagda på APL förändrats så att de är mer anpassade utifrån vad eleverna har möjlighet att genomföra på sin
APL-plats.

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, ”förutsättningar”)
På skolan finns fem platser för elever på introduktionsprogrammet på varje yrkesprogram. De kurser eleverna
läst in under året är antingen matematik eller engelska. Varje elev på programmet har en individuell studieplan
upprättad och en överlämning eftersträvas för att kunna arbeta med det eleven behöver för att så snart som
möjligt få ett slutbetyg från grundskolan. Eleverna har även extra undervisning i det ämne som hen saknar
betyg i från grundskolan, två lektionstimmar a´ 80 minuter i veckan. Utöver dessa deltar även eleverna på
antingen Matematik 1a eller Engelska 5 under läsåret och arbetar här med sitt ämne på grundskolenivå. Detta
innebär att skolan satsar stort på antalet undervisningstid för eleverna på introduktionsprogrammet. Varje elev
får vi läsårets början även en individuell handlingsplan upprättad för sig med hur arbete ska läggas upp under
året samt en tidsplan när de olika momenten ska vara genomförda.
Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram
Elevernas individuella studieplan samt deras handlingsplan har med jämna mellanrum följts upp av rektor,
mentor och undervisande lärare och utifrån resultat reviderats. Detta har gett ett gott resultat och vid läsårets
slut var det endast två elever kvar på introduktionsprogrammet.
Utvärdering
Utifrån det resultat som eleverna uppnått har eleverna fått rätt förutsättningar för att gå vidare till nationella
program under läsåret alternativt inför nästkommande läsår.
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Slutsats
Utvärderingen visar på att arbetet med introduktionsprogrammen är väl genomfört och nått ett gott resultat.
Därav kommer inga förändringar att göras inför kommande läsår.

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER
Sammanfattning av de utvärderingar som gjort utifrån de resultat som presenterats ovan har lett till de tre
områden som nästa år kommer vara i fokus och utgör planen för nästa års arbetsplan.
Det första området är meningsfull undervisning. Det handlar om att utveckla det pedagogiska arbete så att
undervisningen blir mer meningsfull för eleverna och att lärarna säkerställer att eleverna har tagit till sig den
kunskap som skapats/förmedlats. Metoder för detta sätts i arbetsplanen för läsåret 2018/2019. Målet är att
andelen elever med examen ska ligga över 90% och att andelen satta F ska minska till max 8%.
Det andra området är trygghet. Det är skolans utgångspunkt att alla elever ska känna sig trygga på skolan,
strävansmålet är därmed 100%.
Det sista området är utveckling av APL. Det saknas idag ett systematiskt kvalitetsarbete kring detta område.
Skolan kommer vid uppstart ta hjälp av Skolverket för att påbörja detta arbete.
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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
Gävle
Göteborg
Jönköping
Kalmar
Kristianstad
Malmö

Skola
Norrköping
Skövde
Stockholm
Sundsvall
Uddevalla
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
sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det
behövs för att nå utbildningsmålen.
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●
●

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 PLUS UDDEVALLA (SKOLAN)
Organisation och arbetsformer
Skolans ledning består av rektor samt biträdande rektor. Lärarna har varit indelade i tre arbetslag; två arbetslag
med två yrkesprogram i varje samt ett arbetslag där de högskoleförberedande programmen ingått. VArje
arbetslag har lett av en förstelärare som haft som uppdrag att leda arbetslaget både administrativt och
pedagogiskt. Det har även funnits en förstelärare vars uppdragit varit att leda pedagogiska möten som
planerats upp i samråd med rektor samt handleda personal på både grupp- och individnivå gällande matriser,
planering och bedömning. De fyra förstelärarna och lärarna träffades en timme varje vecka för avstämning och
planering framåt gällande pedagogik, marknadsföring och övriga aktiviteter på skolan.
Systematiskt kvalitetsarbete
Skolan lägger alltid in en eller två studiedagar vid terminsstart efter jullovet. Dessa ägnas åt att utvärder den
delar av läsåret som gått, dvs halvtidsutvärdering. Det som ligger till grund för utvärderingen är
betgygsprognoser som visar på om det finns en problematik inom ett visst ämne, kurs eller elevgrupp. Utifrån
detta tas metoder fram för att åtgärda och förändra undervisningen samt revidera eventuella tidigare
framtagna metoder. Även resultatet för enkäten som mäter skolans värdegrundsarbete analyseras och i
samråd med LoV-gruppen sätts eventuella insatser in och förebyggande och främjande åtgärder planeras.
Under året utvärderas och analyserad även elevenkät (NKI) samt medarbetarenkäten (NMI) samt
undervisningsutvärderingar.
Efter läsårets slut görs en samlad utvärdering av resultaten under året som gått både utifrån ovanstående
resultat samt andelen elever som nått en examen samt betygsfördelningen och andelen satta F.

Lokaler
Plusgymnasiet Uddevalla ligger vid stadens torg mitt i centrala Uddevalla. Våra lokaler är ljusa och rymliga.
Klassrummen är försedda med, till viss del, glasväggar för att skapa en öppenhet i skolan, men också för att ge
maximalt ljus till lokalerna. För naturkunskap finns en specifik sal för att möjliggöra genomföra experiment och
grupparbeten inom ämnet. Skolan har ett bibliotek och förutom mer traditionella undervisningssalar finns ett
antal specialsalar. På hantverksprogrammet finns det en nagelsalong, makeup- och hårsalong där eleverna
arbetar praktiskt samt teoretiskt. Vi har en kundsalong där eleverna utför elevbehandlingar. För vård och
omsorgsprogrammet har vi ett metodrum med praktisk utrustning som krävs för utbildningen och Barn och
fritidsprogrammet har träningskort på en av stadens gym där de bedriver delar av undervisningen, de har även
ett mindre träningsrum för att introducera redskap och hur man minimerar skaderisk,. Estetprogrammet har
studios för produktion och sång samt foto- och filmstudio. Skolan har även en aula som används av esttetelever
samt vid avslutiningar och större föreläsningar. Alla skolans salar är utrustade med modern teknisk utrustning
och moderna läromedel för att alla elever ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål. Varje elev har
en egen dator eller Ipad och hela skolan har ett trådlöst nätverk. Lärarna ger en modern undervisning som
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utgår ifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Plusgymnasiet Uddevalla hyr en fräsch nyrenoverad idrottslokal
hos en privat aktör; Stenab arena, Vi hyr även viss tid på stadens gym Nordic Wellness. Dessa lokaler ligger med
gångavstånd från skolan. Våra elever äter skollunch i matsalen och serveras av matpersonal, där har vi en
cateringfirma som står för leveransen vid namn Skolfoood. Städning genomförs av ett inhyrt företag.

Elever och personal
Vid läsårets slut var 282 elever inskrivna på skolan, se tabellen nedan för uppdelning programmen emellan.
Eleverna kommer både från Uddevalla men skolan har upptagningsområde från hela Fyrbodal. Antalet
anställda lärare var vid läsåret 27 stycken varav 15 var behöriga samt tre under behörighetsgivande utbildning.
Skolan hade även två elevassistenter anställda med bidrag från kommunen. Övrig anställd personal var
administratör, IT-ansvarig, SYV, specialpedagog, skolsköterska och kurator.
Nationellt program

Plus program

Studievägskod

Barn- och Fritidsprogrammet

Träning & Ledarskap

BF

2

9

3

14

Vård & Omsorgsprogrammet
Hantverksprogrammet Övriga hantverk

Räddningstjänst

VO

17

20

43

80

Stylist

HVSRT

10

9

9

28

HA

49

21

23

93

SABET

6

15

6

27

EK

0

9

10

19

Handelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
- Beteendevetenskap

Beteendevetenskap

Ekonomiprogrammet

År 1

År 2

År 3

Totalt

Estetprogrammet

Musik

ESMUS

0

5

7

12

Estetprogrammet

Media

ESEST

0

2

7

9

Totalt
Introduktionsprogram
Programinriktat individuellt val
Totalt

Aktuella siffror: juni 2018

IMPRO

2
86

2
90

108

284

BILAGOR
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Resultat 2017/2018
PLUSGYMNASIET UDDEVALLA

Andel elever med examen
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.

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.

Resultat avgångselever 2017/2018

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

Betygsfördelning
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.)

Resultat samtliga elever 2017/2018

Betygsfördelning – nationella prov
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.

Överensstämmelse – nationella provbetyg & kursbetyg
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.

Resultat nationella prov VT2018

Likabehandlings- och värdegrundskartläggning
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.

Elev/kundundersökning
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.

Indikatorer – trygghet & värdegrund

Undervisningsutvärdering
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.

Elev/kundundersökning
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.

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.

