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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 

Detta läsår 2018/2019 var ett speciellt läsår på flera sätt. Inflyttning i två nya “skolhus” efter en nog 

så omfattande flytt fr Kämpegatan till Lyckans väg 2 och Ekelundsgatan 1. 

Vi har arbetat för att skapa tydligare rutiner och arbetssätt men har fått arbeta mer åtgärdande än 

önskvärt. Vårt fokus låg på trygghet och studiero. Våra ordningsregler fastställdes och blev väldigt 

skarpa. Vi lägger grunden för framtiden. Vi kom även in i arbetet med att arbeta proaktivt med 

elever/grupper som har problemskapande beteende kopplat till vårt förändringsarbete gällande 

undervisningens kvaliteter.  Våra förstelärare med specialpedagog genomförde utbildning i detta 

genom AcadeMedias försorg och all personal gick på en mindre kickoff för detta arbete med Stefan 

Hertz. Arbetslagen fick sedermera handledning av förstelärare och specialpedagog på våra lär 

konferenser. Detta arbete kommer att fortsätta kommande läsår utifrån våra satta mål.  

Ledarskapet på skolan utgår från skolledarnas ledningsdeklaration, och har som mål att få en 

autonomi i skolan, från rektor till elev. Vi vill få ett ägandeskap där kloka beslut fattas där de 

uppkommer. Eleven skall äga sin utbildning och känna inflytande, läraren skall känna ägandeskap och 

bli snabba och proaktiv i sina undervisnings kvaliteter så att anpassningar görs i den ordinarie 

undervisningen utifrån individ till aktiviteter och insatser på gruppnivå (klass). 

Alla medarbetare skall känna förtroende för sina egna beslut då skolan tydligt arbetar på 

vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet och med skolans styrdokument som tydlig ledstänger i 

arbetet. Vi leder genom “our intent”.  

Vi kommer att aktivt arbeta med vår lärarguide för att skapa tydlighet, förutsägbarhet i läraryrket 

med tydliga förväntningar till att eleverna äger sin utbildning med stöd av ett aktivt mentorledarskap, 

utvecklande undervisning kvaliteter som ger ett lärande samt elevernas elevguide som stöd.  

Martin Norman, rektor Plusgymnasiet Göteborg 
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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 2019 

 

 

 

Andelen elever med examen för läsåret ökar från 64 % till 80 %. Ökningen är välkommen men inte i 

linje med vår målsättning. Resultatet ligger under riksgenomsnittet och skall förbättras. På ett av våra 

program Hotell- och turismprogrammet når samtliga elever examen. Vi når en examensgrad på 93 % 

på Barn- och fritidsprogrammet och 86 % på Hantverk stylist programmet. Vi har en mycket stor 

utmaning på Handels- och administrationsprogrammet där hälften av eleverna når målen och så även 

på samhällsvetenskapsprogrammet där siffran är 69 %. Vi behöver skapa en klart större likvärdighet 

mellan våra program och lära mer av varandra utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

  

Vi har under läsåret påbörjat ett förbättringsarbete med tydlighet gällande trygghet och studiero och 

att bygga sunda kloka relationer mellan lärarprofessionen och eleverna. Vikten av ordningsregler för 

trygghet och studiero var och är ett starkt grundläggande krav för lärandet i klassrummet och på 

skolan.  Till läsåret 19/20 har vi nya lokaler och bygger med hjälp av ökat huvudmannastöd en klart 

bättre tydlighet i våra processer kopplat till uppdraget - Elevernas rätt till likvärdig utbildning, skolans 

kompensatoriska uppdrag i tillgängliga lärmiljöer är i vårt fokus.  

 

 

 

   

Det är positivt att den genomsnittliga betygspoängen ökar från 11,1 till 12,5. Dock så är det ligger 

våra resultat en bra bit under rikssnitt. Skolan har stora utmaningar i att motivera våra elever att nå 

de högre kunskapskraven. Vi arbetar mycket med och lägger mycket tid på att få eleverna att nå E i 
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kurserna, och detta arbete behöver fortsätta framöver med att anpassa undervisningen inom ramen 

för den ordinarie undervisningen så att eleverna känner att de klarar utbildningens E nivå. När 

eleverna kommer till E nivån kan eleverna lyfta blicken till de andra betygskriterierna och dess betyg.   

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019 

 

 

 

Andelen som läst in högskolebehörighet är jämlik mellan de olika yrkesprogrammen. Vi ser positivt 

på att åtminstone en tredjedel av eleverna väljer och även lyckas med att läsa in behörigheten. 

Studie- och yrkesvägledningen syftar alltid till att belysa samtliga yrkes- och studieväg val som finns. 

Både den specifika studievägledaren och lärare lyfter kontinuerligt in detta i undervisningen.  

 

1.2. SAMTLIGA BETYG 

 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 

 

Andelen godkända betyg ökar från 72 % till 74 %. Högst andel F sätts på handels- och 

administrationsprogrammet 47 % och samhällsvetenskapsprogrammet 26 % medan andelen F är 

något lägre på barn- och fritidsprogrammet 21 %, hotell- och turismprogrammet 19 % och 

hantverksprogrammet 18 %.  

 

Vi vill skapa en större likvärdighet mellan våra program och lära mer av varandra utifrån vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Som ett led (åtgärd) i detta har under året haft en ledningsgrupp 

bestående av programansvariga och skolledning med syftet att följa upp resultaten mer löpande än 

tidigare. Vi ser detta som en framgångsfaktor som vi fortsätter med under kommande läsår. Vårt 

verktyg för att följa upp elevernas väg mot målen är EWS rutinen/processen och kommer också att 

nyttjas mer frekvent nästa år. Vi kommer fokusera på lägesrapport och framgångsfaktorer som ska 

diskuteras med arbetsgrupperna. Syftet är att undervisningen ska utgå från ett  vetenskapligt 

förhållningssätt samtidigt som vi blir bättre på att nyttja anpassningar efter elevernas behov.  
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Programvis ser vi att yrkeskurserna på BF har en mindre andel godkända betyg HA. Spridningen 

ställer ökade krav på oss som utbildningsinstitution att motivera, inspirera och lära ut nya kunskaper 

och förmågor. På BF är arbetssätten framgångsrika då man tagit fasta på relationsbyggande, 

strategisk uppföljning och stöttning där man är tydlig med vad som ska göras, hur det ska göras och 

när det ska göras.  

 

Vi behöver bli bättre på helhets nivån och vi behöver bl.a. förändra arbetssätten på HA då vi ser att 

våra nuvarande sätt inte fungerar optimalt. Vi behöver lära av varandra och till viss del kopiera BFs 

upplägg.  

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

 

 

 

Rektor, matematiklärare och specialläraren har följt upp matematikens utmaningar för våra elever. Vi 

behöver i ökad utsträckning arbeta med begreppsförståelse. Här kommer specialpedagogen 

tillsammans med rektor titta närmare på hur språkets utveckling kan påverka resultaten i positiv 

riktning på samtliga nationella prov. (Vi kommer att under hösten efter kursen “Betyg- och 

bedömning” påbörja ett läsprojekt). Här stöter vi på stor spridning hos våra elever. Vissa når väldigt 

bra resultat och andra har svårt att ta åt sig av grundläggande delar av undervisningen. Vi behöver 

specialanpassa pedagogiken i större utsträckning än vad vi gjort nu.  

 

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.  

eleverna  
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Nöjdhet, rekommendation och trivsel 

 

 

 

Rekommendationergraden minskar från 51% till 48%, trivseln minskar likaså från 69% till 63% och 

den övergripande nöjdheten med skolan minskar från 60% till 50%. Dessa resultat är tyvärr 

nedslående för skolan som under året hade som ambition att höja dessa resultat. Vi vet att de nya 

och tillfälliga lokalerna inte varit ändamålsenliga utifrån skolverksamhet och tyvärr bidragit till en 

missnöjdhet som påverkat den generella studiemiljön på skolan. Vi ser också att vi under året saknat 

den strukturella tryggheten i våra arbetssätt och vårt systematiska kvalitetsarbete har inte heller haft 

den nivå som vi strävat efter. Till läsåret 19/20 flyttar skolan till nya lokaler som man kommer nyttja 

de närmaste åren. Detta ger oss den stabilitet som vi behöver för att kunna fokusera mer på vår inre 

struktur och arbetssätt. Vi är övertygade om att våra arbetssätt kommer att leda till ökade resultat 

inom den upplevda kvaliteten.  

 

 

  

6 
 



2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 

 

Organisering av undervisningen 

Organisation: 

Varje program har knutit ett arbetslag till sig som drivit både möten och utvecklingsfrågor vid 

veckomötestider. Strukturen är en kvarleva från tidigare organisation och har inte fullt ut mött de 

behov vi haft nu. Våra gemensamma möten har hållits under ledning av rektor och där vi framförallt 

arbetat med skolans övergripande områden med fokus på Trygghet och studiero som tidigt under 

hösten visade sig vara vårt fokusområde. Skolan skapade efter behov en ny ledningsgrupp med fokus 

på utveckling bestående skolledning, programansvariga,  förstelärare och specialpedagog. Vi kom 

inte hela vägen fram, utan arbetet fortsätter nästa läsår. Vi behöver eftersträva arbetande mötet 

som ger avtryck i undervisningen och vi behöver arbeta med programöverskridande och 

ämnesintegrerat.  

 

Det kollegiala lärandet:  

Lärkonferenser under ledning av förstelärare infördes under senare delen av hösten. Fokus där låg på 

att sprida framgångsrika arbetssätt och prata om hur man hanterar och bemöter problemskapande 

beteende. Lärarna fick också gå på en föreläsning med Stefan Hertz som startpunkt för det 

gemensamma arbetet. Vi har försökt få till förändrade arbetssätt genom att arbeta med förändrade 

synsätt i vår personalgrupp. Vi har således påbörjat en kulturförändring där vi i mycket högre grad 

lyfter och synliggör kraven på examen och att våra förväntningar är att examen ska uppnås. Våra 

ordningsregler såsom mobilförbud, fasta platser etc. påverkade initialt upplevelsen negativt men vi 

ser att genom att hålla i och hålla ut så kommer vi få god effekt på undervisningens ramar och 

därmed utveckla lärandet inom ramen för den ordinarie undervisningen.  

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen  

Organisationen har inte varit optimal utifrån våra behov. Våra arbetssätt har inte heller varit fullt 

ändamålsenliga. Vi har lagt mycket tid på ett åtgärdande arbete där vi försökt upprätthålla strukturer 

snarare än att vi kunnat blicka framåt och vara helt proaktiva i våra arbetssätt. Rektor har under året 

följt upp undervisningen med respektive lärare via undervisningsutvärderingar. Detta har gjort att 

man inlett en dialog kring vad som är bra undervisning och hur man på bästa sätt når fram till 

eleverna.  

Elevhälsans arbete ska börja i klassrummet och man kommer att stötta upp undervisningen utifrån 

de analyser som görs. Ansvaret och ägandeskapet av undervisningens innehåll, kvalitet och även den 

efterkommande bedömningen hos respektive lärare kommer vi förstärka. Likaså kommer vi att 

förtydliga förväntningarna som finns på oss som grupp och på individnivå.  

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Vi gör extra anpassningar men dessa skiljer sig åt mellan lärare och elev. Den överblick som vi önskat 

har inte infunnit sig men planen är att detta tydliggörs ytterligare i samband med att specialpedagog 

får ett riktat uppdrag att stötta undervisningen i klassrummet.  
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Slutsats – arbetet framåt 

Viktiga bitar i undervisningen är relationsbyggande arbetssätt, kontinuerligt uppföljning på individ 

och gruppnivå (lärare-mentor samt hela arbetslaget). Som ett led i detta förtydligar vi 

mentorsuppdraget för samtlig personal och tar nästa steg i att lotsa eleverna mot examen. Vi 

behöver också stärka vår uppföljning av eleverna och sprida framgångsrika arbetssätt i högre 

utsträckning.  

 

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 

 

Organisering av elevhälsoarbetet 

I början av läsåret såg vi över elevhälsans arbetssätt och elevhälsoplanen genom att förtydliga det 

förebyggande arbetet och roll ansvar. EHT träffades en gång i veckan och var alltid delaktig vid 

EWS-uppföljningen. 

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Personalen önskar en mer närvarande elevhälsa och i år har man upplevt en viss distans. Detta är 

fullt förväntat i och med att EHT fått lägga mycket fokus på åtgärdande insatser och bygga struktur. I 

den långsiktiga planen går EHT nu 19/20 in i en mer förebyggande fas där vi fokuserar på att stötta 

det som sker i klassrummet och där samarbetet med personalen är mer på grupp än individnivå.  

 

Slutsats – arbetet framåt 

I vår planering ligger följande för att få till en förändring.  

● Vi i elevhälsan vill arbeta för att eleverna skall få en bra lärmiljö för sin kunskapsutveckling 

och personliga utveckling. Det innebär att vi i elevhälsan vill bidra till att skapa miljöer som 

främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

● Vi vill komplettera läraren ur pedagogiskt, socialt, psykologiskt och medicinskt perspektiv. I 

elevhälsoteamets uppdrag ligger därför att utifrån tvärprofessionaliteten analysera och bidra 

med respektive kompetens i att skapa en skola för alla. 

● Om en elev behöver stöd så kan elevhälsan tillsammans med lärare utarbeta framåtsyftande 

åtgärder på individ, grupp-och organisationsnivå. 

Rent konkret vill vi:  

● skapa miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos varje elev 

● förebygga, uppmärksamma och åtgärda skolrelaterade svårigheter i ett tidigt skede 

● samverka med andra/övriga instanser/professioner vid behov. 

Den övergripande målsättningen är att:  

● med samlade kompetenser möta varje elev utifrån kartlagda specifika behov samt att rusta 

varje elev till en fortsatt positiv utveckling. Allt arbete inom elevhälsoteamet sker i nära 

samarbete med vårdnadshavare och lärare och skall vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. 
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● Syftet med elevhälsa är att främja elevernas utveckling och lärande. Vi fokuserar på elevens 

styrkor. Elevhälsan utgår från ett elevperspektiv och arbetar med dialog, kommunikation och 

dokumentation. 

● EHT ska verka för att vara i balans mellan akuta insatser utifrån den enskilda elevens behov 

och långsiktiga förändrings- och hälsofrämjandearbeten. Elevhälsans uppgift är att främja 

lärandet, överföra de grundläggande värdena och samarbeta med hemmen för att främja 

elevernas utveckling till ansvarskännande människor. Tidiga insatser är viktiga. 

● EHT är behjälpliga vid kartläggning, upprättande av eventuellt åtgärdsprogram, handledning 

av pedagoger samt förmedla kontakter.  

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 

Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet  

I skolans likabehandlingsarbete är beskrivet i Planen mot kränkande behandling och diskriminering 

som upprättas i januari varje år. VI har i lärarguiden förtydligat lärares och mentors huvudsakliga 

uppdrag med våra förväntningar, vilket kommer att effektivisera de handlingar som kommer till 

uttryck i vår plan, och generera ökad trygghet och tillit till skolans likabehandlingsarbete.  

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 

Organisering av APL och samverkan 

APL läggs ut specifika veckor i åk 2 och 3 och är uppdraget är fördelat per program och APL-ansvarig. 

Rektor beslutar om kurser som förläggs på APL under inrådan av APL-ansvarig och de analyser som 

gjorts.  

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

APL har genomförts och eleverna har fått sina platser.  Våra program arbetar aktivt men lite för olika 

och vi vill till 1920 ha en ökad likriktning för just APLn. I detta ingår ökad synkronisering av 

dokumentationen på övergripande nivå och tätare uppföljningar inom programmen och på skolnivå.  

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

På t.ex. BF, HT och till viss del Sty varit bra till mycket bra, men det är trångt med platser och det är 

på vissa håll svårt att i Göteborg, som har fart inom många områden få samarbete där företag och 

organisation hinner med.  

 

Alla elever har fått information och stöd på gruppnivå och vi behov/önskemål studie- och 

yrkesvägledning på individnivå.  

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Vi ser fram emot huvudmannens nya gemensamma rutiner, riktlnïnjer och process och kommer att 

utvärdera detta mycket bättre till nästa år.  
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2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 

Organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Skolan tog till 18/19 emot elever på introduktionsprogram för första gången på en längre tid. Syftet 

var givetvis att kunna stötta eleverna att bli behöriga till nationellt program så tidigt som möjligt. 

IM-eleverna återfanns främst på yrkesprogrammen och integrerades i ordinarie klasser för att stärka 

tillhörigheten hos respektive elev och belysa målsättningen i att bli behörig. Ett par av eleverna har 

pga stor frånvaro inte nått uppsatta mål. Vi kommer att behöva kompetensutveckla oss själva inför 

kommande IMV elever med ökat fokus på motivationshöjande insatser, och detta är planerat för 

nästa år.  

 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Tyvärr var inte vår organisation fullt anpassad för att på ett tillräckligt bra sätt inkorporera både de 

vanliga gymnasieprogrammen och introduktionsprogrammen. Processerna har varit godtagbara men 

förbättringspotential till kommande år finns. 

 

Slutsats 

I uppstarten till läsåret 19/20 samlas all undervisande personal som är knuten till IMV-eleverna för en 

gemensam genomlysning av arbetssätt, uppföljningsrutin samt hur undervisningen på bästa sätt kan 

anpassas så att eleverna når målen. Rektor kommer kontinuerligt sedan följa upp dessa elever utifrån 

måluppfyllelse och plan för framtiden.  
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3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 
 

Resultatmässigt når fler elever examen än tidigare. Vi är dock inte nöjda med endast 80% examen. 

Nöjdheten minskar något men beror till stor del på den lokalsituation som fanns. Vi har påbörjat ett 

förbättringsarbete där vi ämnar stärka den strukturella tryggheten i organisationen. Vi byter lokaler 

vilket kommer gynna både personal och elever.  

 

Målsättningen för läsåret 19/20 är:  

 

- Fler elever som når examen 

- Ökad närvaron 

- Fler elever som mår bra/är nöjda 

 

En del av de aktiviteter som vi planerat är:  

- Lärarguide: Förtydligande av förväntningar, arbetssätt 

- Elevguide: Korrelerar och utgår från personalguiden 

- Mentorstid: Strukturerat innehåll och form för när mentorerna träffar eleverna. Med fokus 

på att nå examen. Elevens ägande av sin utbildning och koll på studieresultat och 

studieplaner 

- Ökad undervisningskvalitet: kulturbyggande i vad som fungerar och hur vi på bästa sätt 

anpassar efter våra elever. Inspiration från BF bland annat. Likaså renodla specialpedagogens 

roll, inflytande och stöttning av personal.  

- Förstelärare: Får specifika uppdrag att arbeta med utvecklad undervisning utifrån behoven.  

- Utbildning i Betyg och bedömning 

- Resiliensarbetet med dess process 

- Läsprojektet  

- EWS-uppföljning: mer frekvent och mer processinriktat kring framgångsrika arbetssätt 
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4. GRUNDFAKTA 
 

4.1. OM PLUSGYMNASIET AB (HUVUDMANNEN) 

Historik, fakta och organisation 

Inom verksamheten är ett aktivt engagemang en förutsättning och en framgångsfaktor. Personligt, 

lokalt och globalt engagemang genomsyrar verksamheten och löper genom styrkedjan från 

huvudman till elev. 

  

● Personligt engagemang – Det är viktigt för oss att det går bra för våra elever och vår 

personal. För att man ska lyckas krävs både personalens och elevernas personliga 

engagemang. Som ny elev får man en mentor som peppar och stöttar en i sina studier. Under 

sin utbildning får man också de verktyg och strategier som behövs för att man med 

självförtroende ska lyckas under sina tre år. 

● Lokalt engagemang – vI är en positiv kraft på de orter där vi finns. Genom skarpa samarbeten 

skapar vi meningsfullhet i våra utbildningar, ofta i sammanhang som gör skillnad för någon 

annan. Att vi samarbetar med världen utanför skolan gör också att eleverna får möjlighet att 

knyta viktiga kontakter under sin gymnasietid. 

● Globalt engagemang – Hela världen är viktig! Likväl som vi bryr oss om varandra och vår 

närmiljö bryr vi oss om den värld vi lever i. Det globala perspektivet genomsyrar våra skolor 

och våra elever engageras i globala frågor. Målet är att man under sin studietid ska möta 

människor, perspektiv och kulturer bortom Sveriges gränser. 

  

Plusgymnasiet AB har läsåret 2018/2019 totalt 13 skolor runt om i Sverige. För verksamheten och 

rektorerna finns en ledningsgrupp bestående av utbildningsdirektör, skolchef samt stöd- och 

ansvarsfunktioner inom ekonomi, marknadsföring, kvalitet och personalfrågor. Varje rektor 

organiserar sin skola utifrån rådande förutsättningar och behov.  

 
 

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

 

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. 
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Det systematiska kvalitetsarbetet 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. 

● 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 GÖTEBORG 

Organisation och arbetsformer 

Skolan leds av rektor och biträds av sin bitr. rektor. Rektor adm två ledningsgrupper, ledningsgrupp 

drift och en ledningsgrupp utveckling. Lärarna organiseras i arbetslag och har en arbetslagsledare, 

programansvarig. Arbetslagsledaren sitter med i båda ledningsgrupperna. Lärarna undervisar i nästan 

samtliga program. Skoladministratören (100% tjänst) är en viktig funktion på skolan, och kom med i 

ledningsgruppen under våren.  

Skolan har en skolvärd som kan sägas vara trygghetsvärd och skall vara ute med eleverna under 

skoltid i de allmänna utrymmena som finns för att skapa trygghet och vägleda eleverna utifrån deras 

frågor och situation.  
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Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolan följer huvudmannens processer för styrning av skolans systematiska kvalitetsarbete. Det har 

dock under läsåret varit mycket fokus på att hantera rådande förutsättningar och vi har inte kunnat 

lägga så mycket fokus på 

Lokaler 

Skolans lokaler var lite mindre än önskvärt under 1819. Vi huserade tillfälligt på Lyckans väg i 

Göteborg. Till läsåret 1920 kommer skolan att husera i helt ändamålsenliga lokaler och erbjuda en 

varierad skolmiljö i området Gårda. Tryggheten, trivseln och den generella nöjdheten förväntas ökas i 

och med detta.  

Elever och personal 

Nedan fördelning av elever hade vi under läsåret 1819.  

 

Nationellt program 
Studievägsko
d År 1 År 2 År 3 Totalt 

Samhällsvetenskapsprogrammet SASAM 25 14 16 55 

Barn- och fritidsprogrammet BFFRI 20 19 14 53 

Hotell- och turismprogrammet HTHOT 15 2 9 26 

Handel- och adminstrationsprogrammet HAHAN 18 13 11 42 

Hantverksprogrammet HVSTY 17 21 19 57 

      

Totalt   95 70 70 235 

      

Introduktionsprogram      

Preparand IMPSA 2    

Yrkesintroduktion IMYBF/HT 9    

      

Totalt  11    
 

Aktuella siffror juni 2019 
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Samlade resultat 2018/2019

Plusgymnasiet Göteborg
DBGY Göteborg Gårda



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.

Avgångselever - examen



Avgångselever – Andel högskolebehöriga elever (Yrkesprogram) 



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



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

• eventuella skillnader i betygsfördelningen mellan pojkar och flickor 

• 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



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



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



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



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



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 beskriva 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



Trygghet och Studiero



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 (Undervisning)

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



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. 

Upplevd kvalitet
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