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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 
I år är vi mycket nöjda över vårt gemensamma arbete. Vi har fler elever än tidigare som når en examen, 97% 
och vi har lyckats arbeta både åtgärdande och främjande. Personalgruppen är stabil och vi har gemensamma 
rutiner för vårt arbetet på en rad nivåer. Kort sagt har vi en kultur, struktur och en systematik som gör att vi 
kan arbeta både kort- och långsiktigt.  
 
Glädjande nog så har skolan nu all sin verksamhet i en och samma skolbyggnad. Detta ser vi på sikt positivt 
kommer påverka våra samverkansmöjligheter och vår attraktivitet i kommunen.  
 
Vi vet vad vi gör, varför vi gör det och vart vi vill. Nu ser vi fram emot ytterligare ett bra läsår.  
 
Catarina Higgins, Rektor PG Skövde  
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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 
Andelen elever med gymnasieexamen ligger totalt på 97% vilket är ett par procentenheter högre än de två 
föregående åren samt 7% högre än rikssnittet. Samtliga program utom VO når hela vägen med 100% examen, 
VO når 91% vilket är 5 procentenheter högre än rikssnittet. De relativt goda resultaten beror på en medveten 
insats där vi noggrant granskar alla elevers studieplaner från början till slut, de elever som riskerar att inte nå 
målen erbjuds extra insatser, lovskolor etc.  
 
När det gäller avgångs elevernas betygssnitt så ökar vi några enheter  jämfört med de två närmast föregående 
åren och har ett genomsnitt på 13.9. Riksgenomsnittet ligger dock något högre med ett värde på 14.3. De två 
program som sticker ut är BF och VO. VO har en genomsnittlig betygspoäng på 12.5 vilket dels är betydligt lägre 
än riket i övrigt men också en lägre siffra än föregående år då det låg på 13.5 respektive 13,4. VO är troligtvis 
det program som är mest teoretiskt av våra yrkesprogram, det är också det program som har högst andel 
elever med annat modersmål än svenska vilket ger oss indikationer på att vi behöver satsa mer på språk och 
språkutveckling både när det gäller det svenska språket och det viktiga yrkesspråket.  BF har ett väldigt högt 
genomsnitt på 15.3 vilket endast kan jämföras med riket i övrigt som ligger på 12.8, då det är vår första 
avgångsklass.   
 
 
 
 

1.2. SAMTLIGA BETYG 
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Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2017-2018 
 
Betygsresultatet, utifrån satta F, är bättre än föregående år på samtliga program förutom på VO där det är 
samma låga siffra på 1%. För skolan som helhet  är fördelningen av de olika betygen relativt likartad de båda 
åren, någon procentsats högre A men istället lägre andel B i år jämfört med förra året. Andelen betyg i den 
högre skalan (C och högre) är i stort sett densamma när en tittar på den totala summan.  
 
När en tittar på de olika programmen så visar det sig att det i år är högre andel elever som befinner sig i den 
nedre skalan (F-D) än det var föregående år men fler har alltså tippat över till E från F. Detta ger oss en bild av 
att vi lyckats väl med att motivera eleverna till att få ett E men att vi till nästa år också bör arbeta med att 
motivera eleverna att nå de högre kunskapskraven.  
 
Värt att notera extra är att andelen F i ma1a läsår 16/17 låg på 11% medan det i år endast ligger på 2% detta 
mycket på grund av extra satsning i form av speciallärare, mindre grupper och lovskola. Dessutom så kan 16? 
improelever av totalt 22? st. nu uppvisa kunskaper som uppnår minst E inte bara i matematik grund utan även i 
ma1a. 
 

 
 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2017-2018 
 
Resultaten från de nationella proven överensstämmer relativt väl år 16/17 och år 17/18, dock är det i samtliga 
kurser några procentenheter högre andel F i år jämfört med föregående år. Att andelen elever som ändå når E 
är så hög beror på flera medvetna satsningar varav den ena handlar om att vi i samtliga kurser redan från 
början planerar för att alla mål, allt innehåll i respektive kurs har behandlats upprepade gånger redan v.17 för 
att därefter lägga mycket krut på fördjupningar. Detta har möjliggjort satsningar som språkstugor och 
mattestugor för dem som behöver ytterligare stöd i kursen för att nå minst ett E. Den andra satsningen handlar 
främst om vår lovskoleverksamhet som har schemalagts samt gjorts obligatorisk i de fall eleven tackat ja, vilket 
har lett till en seriös satsning.  
Diagramblad 3 
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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 
Senaste mätningen visar att vi backat något både vad det gäller nöjdhet och rekommendation, däremot så trivs 
eleverna något bättre i år än vad de gjort tidigare år. Utifrån de diskussioner som förts under det gångna 
läsåret kan vi konstatera att t.ex. maten har varit upphov till missnöje, dels kan det bero på att många upplevde 
en större valfrihet med de matkort som delades ut de föregående läsåren, de kunde då välja fritt mellan 
menyerna på ett antal restauranger. Dels såg vi att deras påverkansmöjlighet måste öka vilket gjorde att vi fick 
lägga tid på ett mer aktivt matråd och en ökad dialog elev-skola-matleverantör. 
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 
Organisering av undervisningen (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Utifrån läroplanens mål och värdegrund har vi på Plusgymnasiet Skövde arbetat med våra elever. Ett genuint 
engagemang i varje elev och ett coachande arbetssätt från lärarna har utmanat varje elev att nå sin fulla 
potential. Vi har ställt höga krav och många av våra projekt har varit riktiga uppdrag med en färdig slutprodukt 
till kund. Vi hade flera samarbetspartners under året såsom Scandic Hotels, NEXT Skövde, Näringslivsforum, 
Gothia Science Park, Bröllopsmässan i Göteborg, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Revymakarna i Skövde, 
Arbetsmarknadsenheten, Swedbank, Skövde kommun, Skövde Matfestival, Gengåvan, Skaraborg Sessions och 
Lorentzons där eleverna utförde en rad verkliga projekt. Genom vårt nära samarbete med näringslivet har vi 
mycket goda möjligheter att ge eleverna en verklighetsförankrad utbildning som ligger helt i tiden. Vi hade 
också våra egna projekt såsom Plus Awards, modevisningar och skolavslutningar där alla elever och program 
var inblandade och hade olika funktioner. Vårt motto har varit ”Av elever för elever”. Vi har även i år utmärkt 
oss när det gäller ung företagsamhet, då ett av våra företag, Wa Dada, prisades i kategorin “Årets kooperativa 
Företag”. Louise Samuelsson vår engagerade UF-lärare blev utnämnd till “Årets UF-lärare” bland annat med 
motiveringen att hon lyckats motivera sina elever att använda nya moderna marknadsföringsmetoder.  
      
Genom våra projekt kunde eleverna pröva sina kunskaper, arbeta ämnesövergripande och testa av sina 
kunskaper på olika sätt. Vi skapade olika redovisningsformer genom olika uttryckssätt såsom film och 
dramatiseringar. Allt för att eleverna skulle kunna använda och visa hela sitt kunskapsspektrum. Genom att 
förtydliga examensmålen för all undervisning är det lättare för varje lärare att knyta an till examensmålen i 
varje kurs. Lärarna har följt varje elevs utveckling genom den individuella studieplanen. 
      
Majoriteten av undervisningen har genomförts i grupp med inriktning mot att undervisningen i största möjliga 
utsträckning skulle utgå från respektive individ. Detta har inneburit att läraren alltid utgått från den enskilda 
elevens behov och förutsättningar vid planering och genomförande av undervisning, examination och andra 
undervisningsrelaterade aktiviteter. Likväl som en elev med svårigheter har rätt till inkluderande stöd, så skulle 
de elever som lättare når kunskapsmålen få ledning och stimulans för att kunna nå så långt som möjligt i sin 
utveckling. Skolan arbetar med ett aktivt lärarstöd och nästan allt arbete sker i skolan. Det ser vi som en viktig 
framgångsfaktor för resultaten. Även i år har vi haft hög grad av dubbelbemanning i svenska, engelska och 
matematik i årskurs 1, allt för att nå en högre måluppfyllelse. 
      
En tydlig och kontinuerlig mötesstruktur har funnits på skolan. Veckovisa möten har ägt rum med 
elevhälsoteam, arbetslag och ledningsgrupp, samt månadsvisa möten med facklig samverkansgrupp. Utöver 
dessa möten genomfördes behovsmöten, projektmöten och elevrelaterade möten. Alla våra möten har haft en 
tydlig dagordning och protokollförts. Nytt för i år har varit våra måndagsmöten som rektor hållit i. Vi har avsatt 
45 min för dessa möten där mycket praktiskt inför kommande vecka avhandlats. Vi har även samlats 15 min 
varje morgon för att stämma av hur dagen ser ut, detta har varit mycket bra för att underlätta 
informationsutbyte och se till att vi har en samsyn i kollegiet. Skolan har publicerat ett månadsbrev till alla 
vårdnadshavare och elever innehållande aktuell information och viktiga datum.  
 
Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen (lärarnas ”praktik”) 
Undervisningsutvärderingen (UU) visar att eleverna upplever att undervisningen har förbättrats något i år 
jämfört med förra året. Överlag är UU på en acceptabel nivå men vi behöver arbeta på att bli bättre på alla 
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punkter. Pedagogerna upplever själva att deras undervisning har blivit bättre och att arbetslagen har haft fler 
och bättre pedagogiska diskussioner under detta läsår framförallt tack vare lärteamen. 
  
Lärarnas bedömning är att de behöver bli bättre på att ta ledarskapet i klassrummet och kollegiet behöver ha 
en större samstämmighet i att efterleva ordningsreglerna. Pedagogerna har erbjudit många anpassningar 
utifrån elevernas förutsättningar och behov. Deras analyser visar att de kan bli bättre på att motivera och göra 
eleverna delaktiga. Det framkommer även att mer ämnesövergripande projekt skulle kunna höja resultatet. 
 
När det gäller våra fokusområden Läsförståelse och närvaro så är det sistnämnda lättare att mäta i dagsläget då 
läsning, lässtrategier och läsförståelse är ett område som kräver fortsatt fokus under längre tid men vi kan se 
att det finns en ökad kommunikation kring läsförståelse och strategier. När det gäller närvaron får vi ta 
förnyade tag kring detta då vår frånvaro detta läsår ökat snarare än minskat. Vi har diskuterat tidigare kontakt 
med hemmet som en lämplig åtgärd. 
 
Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 
 Vi har nått en ökad medvetenhet kring arbetet med extra anpassningar då vi har arbetat med vår MUD 
(måluppföljningsdokument) i lärteam. Dessa lärteam har i utvärderingar visat sig vara värdefulla dels för EHT 
men också för den enskilda läraren då det underlättar förutsättningarna för samsyn kring anpassningar. 
Arbetet främjar också det kollegiala lärandet då en i teamen kan dela med sig av framgångsfaktorer likväl som 
diskutera det som inte fungerar, diskussionen kan föras på såväl gruppnivå som individnivå.  
 
Värt att nämna är att delar av det som tidigare varit extra anpassningar nu permanentats och blivit en naturlig 
del av all undervisning, då en del elever har behov av tydliga ramar inför varje nytt lektionstillfälle så har vi 
sedan ett par år tillbaka infört en tydlig lektionsplanering som presenteras muntligt och skriftligt på tavlan  i 
början av varje ny lektion. Vi såg vinsten i att att erbjuda alla individer denna tydlighet, dessutom kunde vi i 
större utsträckning undvika att peka ut enskilda elever. 
 
Vi har även erbjudit extra anpassningar i form av utökad tid i framförallt matematik, svenska och engelska. 
Detta har slagit väl ut och fler elever har nått E än tidigare. 
 
Slutsats – arbetet framåt 
Vi kommer inför nästa läsår att intensifiera arbetet med läsförståelsen, vi kommer att starta igång Läslyftet i 
Skolverkets regi och på så sätt hoppas vi kunna nå ännu högre resultat. 
 
När det gäller närvaron kommer vi återigen lägga fokus på den. Vi kommer bland annat att uppmana mentorer 
att ta kontakt med hemmet i ett mycket tidigare skede. Vi har också stora förhoppningar kring projektet kring 
“Resiliens” att ge eleverna bättre verktyg att möta verkligheten och kunna hantera eventuella motgångar. 
Detta tror vi på sikt kan ge effekter både vad det gäller närvaro och måluppfyllelse. I utvärderings diskussionen 
har det också framkommit att vi gemensamt måste säkerställa kvaliteten på vår undervisning, det måste vara 
värdefullt för eleven att komma på alla lektioner alltid. Arbetet ska ske i skolan under lärarledd undervisning i 
ännu högre utsträckning. 
 
Återigen  kan vi nämna den viktiga samsynen kring till exempel ordningsregler som vi kommer att behöva ha en 
fortsatt diskussion kring för att möjliggöra arbetsro i ännu högre grad.   
 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 
Organisering av elevhälsoarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
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Elevhälsan har bestått av följande professioner: Skolsköterska, Spec. lärare, Kurator, elevcoach/APL 
samordnare, Bitr. rektor och vid utvalda tillfällen Rektor. Vid läsårets början hade skolans EHT-team till viss del 
ändrat skepnad då både Skolsköterska och speciallärare var nya i kollegiet. Mycket fokus har därför lagts på att 
hitta fungerande rutiner utifrån befintlig struktur men också från önskvärd struktur  som vi upptäckte efter 
hand.  
 
Vi såg under höstterminen en väldigt hög belastning på framförallt vår kurator. 50 % av hennes totala 
tjänstgöring på 80% skulle användas till kurativt arbete medan de övriga 30% skulle ägnas åt elevcoachande 
arbete, detta blev allt svårare att följa då både elever och personal löste minsta lilla problem genom att 
antingen hänvisa till kurator eller söka upp henne. Vi insåg vikten av att tydliggöra kurators profession för såväl 
elever och personal som för kurator själv. Vi ville arbeta mycket mer främjande och förebyggande vilket gjorde 
att vi lät oss inspireras av våra kollegor på Plusgymnasiet i Örebro. Under vårterminen har således kurators 
arbete främst varit inriktad på insatser på gruppnivå, vilket har fallit väl ut. 
 
Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
Arbetet med hälsofrämjande och förebyggande arbete har effektiviseras på kort tid då vi medvetet ändrat 
riktning på vårt EHT-arbete, vi har önskat ett större fokus på gruppnivå istället för individnivå. De elever som 
har behövt individuell stöttning av mer regelbunden karaktär har vi istället  lotsat vidare till de instanser i 
samhället som ska hantera det då skolan inte är en behandlande instans. 
 
Utvärdering – Åtgärdande arbete (lärarnas och EHT-teamets, ”praktik”) 
Anmälan till EHT har fungerat någorlunda väl precis som återkopplingen detta  framförallt tack vare ett ökat 
fokus på skolans lärteam där det i varje grupp finns representant från EHT som då kan ta emot information 
men framförallt återkoppla. Detta arbete ska utvecklas ytterligare för att alla ska veta vilka åtgärder som gjorts 
och hur vi ska gå vidare. 
 
Slutsats – arbetet framåt 
Det som har varit bra med årets EHT arbete är att arbetslagen och pedagogerna gemensamt har tagit ett större 
ansvar för extra anpassningar i och med våra lärteam - detta syns på elevernas resultat och alla pedagoger är 
nu en dela av arbetet med få eleverna att lyckas med sina studier. 
 
 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 
 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Plusgymnasiets vision är att förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. En trygg skola är en förutsättning för inlärning och utveckling.  
 
Skolan har en Plan mot kränkande behandling som har uppdaterats och utvärderas. På skolan arbetar vi aktivt 
med workshops, värderingsövningar och rollspel när det gäller alla diskrimineringsgrunderna. I detta arbete har 
vår kurator och vårt antimobbningsteam en stor roll  
 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 
Arbetet med att få en skolmiljö fri från kränkningar har fungerat bra, vi har en skolmiljö som är trevlig. De 
eventuella kränkningar eller andra konflikter som skett har anmälts till rektor som tillsammans med mentor 
hanterar alla situationer. LOV enkäten visar ett något bättre resultat i år gentemot föregående år dock är det 
endast 70% som anser sig veta vad skolan gör för att ingen ska bli illa behandlad, det är 90% som vet vem de 
ska kontakta och det är 89% som tror att skolan tar tag i om någon skulle bli illa behandlad. Dessa siffror 
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indikerar givetvis att vi har en trevlig skolmiljö men vi anser ändå att vi aldrig kommer att vara helt nöjda med 
siffror under 100% på dessa frågor. 

 
Utvärdering – Normer och värden 
Alla lärarna uppger att Normer och Värden lyfts i undervisningen. Utöver ordinarie undervisning har även 
kurator tillsammans med framförallt ansvarig för antimobbningsgruppen genomfört föreläsningsserier med 
tillhörande work-shops och värderingsövningar i samtliga ÅK. 1 klasser samt ytterligare ett par grupper i Åk. 2  
där vi funnit ett behov.  

 
Slutsats – arbetet framåt 
Eftersom trivsel och värdegrundsarbetet är viktigt så ingår det på ett naturligt sätt i undervisningen - ibland 
uppfattar inte eleverna att det jobbas med detta även om det berörs och behandlas i alla kurser. Inför nästa år 
behöver vi synliggöra vårt värdegrundsarbete för eleverna på ett bättre sätt och involvera elevråd och 
antimobbningsgruppen  i en större utsträckning. 
 
 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 
 
Organisering av APL och samverkan (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
Vilka kurser som ska ingå i APL har rektor och APL-ansvarig beslutat om. För att säkerställa kvalitén på APL-
platserna så har vi tydliga dokument om vad APL ska innehålla i de olika programmen. Vi har en särskild APL-
ansvarig som tillsammans med aktuella yrkeslärare säkerställer god kvalitet och bra miljö för våra elever.  
 
Vi har idag flera samarbetspartners utomlands såsom i Tanzania, Kanarieöarna och Norge men även inrikes har 
vi spännande kontakter t.ex har flera elever varit på Ishotellet i Jukkasjärvi detta läsår. Flera samarbetspartners 
finns redan i planeringen för kommande läsår, t.ex. Portugal och England. 
 
Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 
Då vi konkurrerar med flera andra skolor om APL-platserna är det viktigt att ha en god struktur och en tät 
kontakt med handledarna ute på arbetsplatsen. Våra lärare kontaktar alltid APL-platsen första veckan för att 
snabbt finnas behjälplig om något inte fungerar som det ska. Vi  övar upp vår lyhördhet för att kunna prioritera 
besök och samtal i ett tidigt skede om vi uppfattar att något kan vara på tok. 
Ett trepartssamtal bokas in och genomförs alltid.  
 
Samtliga APL-platser har kvalitetssäkrats på plats innan vi låter eleverna göra sin APL där, även Tanzania och 
Jukkasjärvi har besökts medan trepartssamtalen ibland har genomförts via skype. I våras var tre av våra lärare 
och vår APL-samordnare i Indien för att säkerställa kvalitativa APL-platser inför framtiden. 
 
Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 
 Samverkan med näringslivet har varit en utmaning särskilt i vissa program, då det varit svårt att få tid till 
möten, då flera APL-platser är mindre företag. Vi måste erbjuda branschen något extra utöver deras chans att 
påverka utbildningen, för att det ska bli tillräckligt värdefullt för dem att avsätta tid till branschmöte etc, här 
har vi en utvecklingspotential vilket vi är väl medvetna om. 
 
Slutsats – Arbetet framåt 
Vårt fortsatta arbete kommer att karaktäriseras av utveckling t.ex. genom att  fler utlandskontakter kommer 
att knytas. Fler program kommer att erbjudas utlands-APL, VO kommer t.ex. för första gången hos oss också få 
möjlighet att göra APL utanför Sveriges gränser. 
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Vår APL samordnare är ovärderlig men vi måste arbeta  på att yrkeslärare delar ansvaret i ännu högre grad. 
 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 
 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram (rektors perspektiv, ”förutsättningar”) 
IMPRO-platser erbjuds på Hotell och turism, Hantverk.Hud och Barn & Fritid. Vid  läsårets början informeras 
elever och vårdnadshavare om innebörden av att vara IMPRO-elev och att det förutsätter att man deltar på det 
stöd som erbjuds av skolan. Detta sker först brevledes och sedan muntligt direkt till eleven.  De elever som går 
ett introduktionsprogram ingår i en klass och läser gymnasiekurser enligt poängplanen och har extra lektioner 
där de läser sina grundskolekurser, om det uppstår problem så görs anpassningar av studieplanen och fokus 
läggs på grundskole kurserna. I vårt upplägg räknar vi med att eleverna klarar sina grundskolekurser under åk 1, 
men följer upp eleverna och anpassar studieplanen vid behov. 
 
Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 
Vi har haft bra koll på våra IMPRO-elever i år, vår Speciallärare har här tagit ett stort ansvar. Vi kom igång 
snabbt med våra stödgrupper  och nästa år ska vi vara ännu snabbare. Uppföljning och utvärdering av 
studieplanerna har gjorts kontinuerligt i samband med lärgruppsarbetet. 
 
Utvärdering 
Vi har kontinuerligt kollat av närvaron på de erbjudna stödtimmarna, vilket vi behöver göra än mer frekvent 
nästa läsår. Vi har också vid flera tillfällen fått påminna eleverna och deras vårdnadshavare vad det innebär att 
vara IMPRO-elev och vilket stöd vi erbjuder och det får vi vara beredda att göra även fortsättningsvis. 
 
Slutsats 
Eleverna på introduktionsprogrammen inkluderas i klasser och känner sig som en del av alla andra. Vi måste 
fortsätta att utvärdera och följa upp dessa elever med samma intensitet. Uppföljningsarbetet måste dock 
fördelas så att det alltid börjar med mentorsansvar. Av totalt 22 (17 st år 1, 2 st år 2, 3 st år 3) IMPRO-elever är 
nu 14  inskrivna på ett nationellt program. Vi har nästa läsår 6 IMPRO- elever i åk.2 och 2 IMPRO-elever i åk.3.  
 
  
 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Det kommande namnbytet har tagits emot på ett positivt sätt och det ger oss möjlighet att ta med oss alla bra 
saker samt  lämna det som har fungerat mindre bra och gå in i en ny epok, vilket känns mycket positivt.  
  
Under kommande läsår kommer vi jobba med att vidareutveckla de positiva förändringarna som genomförts  
samt  fokusera på att: 

1. Öka närvaron ytterligare 
2. Utveckla undervisningen - framförallt arbeta medvetet kring läsning, läsförståelse samt se till att det 

alltid är ett högt värde i all undervisning. 
3. Utveckla APL - Både lokal men även internationellt. 
4. Fortsatt fokus på att utveckla rutinerna och systematiken kring uppföljning av elever. Framförallt ska vi 

utveckla arbetet med MUD då det är ett mycket bra redskap som vi tror kan bli ännu bättre. 
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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 
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.  
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4.2. OM PLUS SKÖVDE 
 
Organisation och arbetsformer 
Skolans ledningsgrupp består, utöver rektor, av bitr. rektor samt två av skolans förstelärare. I ledningsgruppen 
möts vi varje måndag á två timmar. Vi har i ledningsgruppen ett gemensamt ansvar för detta möte och har en 
mötesstruktur som bygger på ett rullande schema gällande ordförandeskap och rollen som sekreterare. 
Protokollet för ledningsgruppen har sedan vidare distribuerats till skolans samtliga personal för att skapa 
transparens. 
 
En timma i veckan möts rektor, bitr.rektor och skolans administrativa personal för att gå igenom och diskutera 
praktiska frågor av yttre karaktär, såsom inbjudningar som måste göras, sopor som ska hämtas etcetera. Detta 
för att säkerställa att det finns någon namngiven ansvarig och att alla har en rimlig arbetsbörda. Trots 
uppdelningen i olika grupper vill vi värna om och utveckla “vi-känslan” då alla anställda dels har ett ansvar att 
driva skolan framåt men framförallt  är alla  delaktiga i våra resultat.     
      
Tre av lärarna har varit förestelärare med nedsatt tid för att klara av sina uppdrag som bestod av;   

● Rättssäker bedömning   
● Pedagogisk planering         
● Kvalitetsarbete inom undervisning       

 
Skolan är organiserad i fyra arbetslag som framförallt har formats utifrån program, lärarna i arbetslagen 
undervisar, har undervisat eller ska undervisa samma elever. Samma princip gäller då i våra lärteam där fokus 
är att gemensamt gå igenom våra måluppfyllningsdokument (MUD) och diskutera, dela med oss av 
anpassningar som görs och vad som vidare behöver göras för att eleverna ska utvecklas maximalt. Cirka två av 
fyra arbetslagsmöten i månaden ägnas helt eller delvis till arbetslagsarbete och leds då av representanter från 
EHT och ledningsgrupp. 
 
Undervisningen ska präglas av tydlighet, vilket i praktiken betyder att alla lärare har en gemensam mall för 
uppgifter, momentbeskrivningar och lektionsupplägg. De tre delarna ska alltid finnas tillgängliga på vår 
lärplattform Schoolsoft , den tredje ska även presenteras  inför lektionsstart, muntligt och nedskrivet på ett av 
tavlans hörn. Detta för att eleverna ska ha kännedom om till exempel syfte, mål, innehåll och tidsramar. 
 
Systematiskt kvalitetsarbete 
Skolledningen sätter upp fokusområden inför kommande läsår. Utifrån de fokusområdena gör varje arbetslag 
en handlingsplan. Handlingsplanen halvtids utvärderas och revideras vid höstterminens slut  samt utvärderas 
ordentligt vid läsårets slut. Under detta läsår införde vi fem avstämningsperioder där alla lärare i våra lärteam 
gör en bedömning av elevernas kunskapsutveckling utifrån MUD . Detta har blivit ett effektivt verktyg för att 
jobba med elever som riskerar att inte nå målen och har unisont i lärteamen lyfts som ett framgångskoncept 
som vi vill utveckla och vässa  ytterligare.  
  
Vid läsårets slut gör varje lärare en kursanalys där de redovisar alla sina betyg och reflekterar kring sitt resultat 
utifrån givna frågeställningar. Reflektionerna skickas till rektor som använder dessa till kvalitetsredovisningen 
och som underlag för att se vad som behöver utvecklas på både skolnivå och individnivå. 
 
Lokaler 
Detta läsår startades upp i nya lokaler på Kavelbrovägen 2C. Hela verksamheten ryms nu i denna byggnaden 
vilket blivit ett lyft. Lokalerna är helrenoverade och personalstyrkan arbetar konsekvent med att involvera 
eleverna i att bevara byggnaden i det fina skicket. Detta sker till exempel genom att omedelbart lyfta bort 
trasiga ting från gemensamma ytor samt låta eleverna delta i städning i slutet av varje termin. Städningen 
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innebär att plocka bort tuggummi under bänkar samt allmänt underhåll av t.ex. bänkar och stolar.  
            
Vi har den senaste tekniken i alla lokaler och i våra yrkessalar använder vi samma teknik som används inom 
branschen för de olika utbildningar vi erbjuder. Dessutom har vi haft idrott på olika sporthallar och gym i 
centrala Skövde. I verksamheten finns det god tillgång till grupprum och därmed individuellt arbete och extra 
stödinsatser. 
 
Elever och personal 
Plusgymnasiet Skövde är en mångkulturell gymnasieskola. Bland eleverna på skolan finns olika hemspråk, 
kulturella och religiösa identiteter och sociala bakgrunder representerade, vilket skapar en stor mångfald. Vårt 
upptagningsområde är alla kommuner inom Skaraborg och under läsåret var elever från Lidköping, Vara, 
Grästorp, Skara, Mariestad, Gullspång, Töreboda, Tibro, Karlsborg, Hjo, Tidaholm, Falköping, Skövde samt 
Jönköping representerade på skolan. När det gäller könsfördelningen var flickorna i klar majoritet. 
 
På skolan finns 20 pedagogtjänster varav 18 är behöriga lärare eller under utbildning. På skolan finns två 
måltidspersonal,  en lokalvårdare och en skolintendent. Elevhälsan består av Bitr. rektor, Skolsköterska, 
Specialpedagog,  och Kurator. Skolan har ett fungerande elevråd som jobbar med elevfrågor och består av 
representanter från alla program. 
     
    
  

Nationellt program Plus program Studievägskod År 1 År 2 År 3 Totalt 

Vård & Omsorgsprogrammet 
SOS - sjukvård 
omsorg & säkerhet VO 27 22 21 70 

Hantverksprogrammet -  
Övriga hantverk 

SPA-terapeut inkl 
friskvårdmassör HVHUD 8 7 6 21 

Hantverksprogrammet -  
Övriga hantverk Hår & makeupstylist HVSTY 20 16 17 53 

Hotell- och turismprogrammet 
Resor, hotell  & 
konferens HT 18 20 22 60 

Barn och fritidsprogrammet 
inriktning fritid och hälsa Träning & ledarskap BF 10 10 12 32 

Totalt    83 75 78 236 

       

Introduktionsprogram       

Programinriktat individuellt val  IMPRO 6 2 0 8 

Yrkesintroduktion  IMYRK 0 0 0  

Totalt   89 77 78 244 
Aktuella siffror: Juni 2018  
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BILAGOR 

 
 



Resultat 2017/2018
PLUSGYMNASIET SKÖVDE



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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