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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 
 

Med tillbakablick på läsåret som har gått konstaterar jag på nytt att måluppfyllelsen stiger bland årets 

studenter, 90% tar examen i år! 

 

Skolan har under årets fokuserat på att göra undervisningen än mer tillgänglig för eleverna och att göra skolan 

till en ännu mer trygg plats att studera på. 

 

Fler elever känner sig trygga, kan rekommendera skolan och är nöjda med personalens arbete detta läsår än 

föregående läsår. 

 

Arbetsplanen för året har visat sig ge resultat, framförallt när det gäller att skapa en mer utpräglad 

ansvarskultur runt elevernas måluppfyllelse. Arbetssätt och strukturer har förändrats för att möjliggöra 

utvecklandet av en sådan kultur. 

 

Framför oss ligger utmaningar i att hålla i de förändringar som gjorts innevarande läsår, utveckla nya arbetssätt 

för kollegialt lärande och öka närvaron bland eleverna i skolan - det görs genom ett förändrat mentorsuppdrag 

där vårdnadshavarna blir nyckelfigurer och ännu viktigare samarbetspartners för det bästa vårdnadshavarna 

har - sina barn! 

 

Jag kan med stolthet säga att vi idag är en skola där det viktigt för oss att det går bra för eleverna! 

 

Rektor 

Dejan Matic 

Plusgymnasiet Stockholm 
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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 
 

 

Diagramblad 1 

 

 

Andelen elever med examen ökar likt föregående läsår.. Andelen med examen landar på 90% och tangerar då 

rikssnittet. Detta trots en svårare utgångsläge med en betydligt högre F/S-kvot jämfört med starten av förra 

läsåret.  

 

 

 

Den genomsnittliga betygspoängen minskar något det här läsåret och är en bit från rikssnittet (13,7 jmf 14,3). 

P2 av 5 program har högre genomsnittlig betygspoäng än rikssnittet och Sam-programmet ökar sin GBP från 

föregående läsår (13,6 2019 jmf 12,1 2018) 

 

 

Andel med grundläggande behörighet på yrkesprogrammen – avgångselever 2019 

 
 

Kommentar kring utfall och trend Andel med grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen: 
Andelen yrkeselever med grundläggande högskolebehörighet är 23,5% vilket är en minskning mot föregående 

läsår (BF 75%, HV 33,3% tot 40,6%). 
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1.2. SAMTLIGA BETYG 
 

Betygsfördelning – samtliga elever läsåret 2018-2019 
 

 

 

Relativt oförändrat jämfört med föregående läsår totalt sett. Färre satta F på BF-programmet men fler på 

HA-programmet. IM-programmet har stor andel F, likt föregående läsår. Något fler F sattes på 

SAM-programmet i år jämfört med föregående läsår. 

 

 

Eng 5, 6, 7: Ökande andel med betyget F i Eng5 och 6 men minskning i Eng7. GYAR: Andelen F minskar från 

föregående läsår. Ma1: Andelen F minskar drastiskt från föregående läsår. Ma2b/3b: Andelen F ökar markant 

från föregående läsår. Sva/Sve: Andelen F ökar i alla kurser, mest i Sva2 och Sva3. 

 

 

Nationella provbetyg – samtliga elever läsåret 2018-2019 

 

I Eng5 och 6 fick fler elever F men också fler provbetygen E, D och C. I Ma1a gick andelen med provbetyget F 

ner och med provbetyget E upp. I Ma2b förekommer endast F i provbetyg. I Ma3b förekommer, till skillnad från 

föregående läsår, 33% med provbetyget F. Motsvarande resultat, förekomst av provbetyget F till skillnad från 

föregående läsår, finns också i Sva1. Vidare ökar andelen med provbetyget F i Sve1 och Sve3.  

 

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.  
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Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
 

 

 

 

Beträffande nöjdhet, rekommendation och trivsel går det att se att samtliga värden ökar bland skolans elever, 

trenden är långsamt men stabilt uppåtgående. Andelen missnöjda (svar 1-3 röda) har i stort sett halverats 

sedan 2017 i alla tre områdena. Oroväckande är dock att endast 50% kan rekommendera skolan till andra 

elever, detta trots att rekommendationsgraden ökar till 50% från 39% föregående läsår. 
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2. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETENS PROCESSER - INSTRUMENTELL 

KVALITET 
 

2.1 UNDERVISNING OCH LÄRANDE 
 

Organisering av undervisningen  

 

Årets arbetsplan arbetades in under augusti månad när all personal individuellt förankrade de fyra 

fokusområdena kring målet Motiverande undervisning, motiverat lärande” i en skriftlig inlämningsuppgift. Nytt 

för året var en programslagssammankomst efter måndagsmötena. Denna struktur hade som syfte att 

möjliggöra samplanering för lärare mot examensmålen för de respektive programmen. Årets av rektor utvalda 

förstelärare fick snabbt en grupptillhörighet och anslöts som en förlängning av rektors pedagogiska ledarskap. 

Samtliga förstelärare hade tydligt förankrade uppdrag i årets arbetsplan och områden att utveckla under 

läsårets PUS-möten. (PUS=pedagogisk utveckling samverkan) 

 

Det kollegiala lärandet har genomsyrats av den ansats vi gjort mot att bli mer av en lärande organisation under 

detta läsåret. För att nämna några sådana ansatser kan rektors egna fortbildning Rektorslyftet nämnas, all 

personals utbildning i “Grit” och “Språkutveckling i gymnasieskolans alla ämnen” (av Lärarfortbildning AB) samt 

det kulturförflyttningssamarbete som inletts med Tuff Ledarskapsträning AB och som sträcker sig över 2 läsår. 

Vidare bör nämnas förstelärarnas fortbildningspass med personalen i alignmentplanering/extra anpassningar, 

digitalt lärande/Inspera/matriser i Schoolsoft, ämnesövergripande arbetssätt, hälsofrämjande arbetssätt, och 

språkutveckling samt den av rektor inledda och påbörjade kollegiala lärandeformen med klassrumsbesök 

utifrån Jesper Ersgårds modell under VT19. Arbetet med att utveckla arbetet med extra anpassningar har 

vidareutvecklats från föregående läsår där den stora skillnaden är formen för dessa möten som ändrats från 

storgruppsmöten med tipsande karaktär till smågruppsmöten med casemetodik kring knepiga situationer som 

grund för kollegialt utbyte. Detta har landat ansvaret för elevernas måluppfyllelse i pedagogernas knä i större 

utsträckning än tidigare. Det här läsåret har skolan tagit fram en rutin för lärarna att anmäla behov av 

speciallärarstöd för elever på lektionstid, den har använts några gånger av olika lärare under året som gått. 

 

Under höstterminen förändrades en mötesform från att vara planerad till att kunna initieras av vem som helst i 

syfte att samråda/samplanera runt enskilda elever eller elevgrupper, den har gått under arbetsnamnet 

“mellan-EWS”-möten, alltså möten som sker mellan våra 5 EWS-möten under läsåret. Denna mötesform har 

inte utvärderats men lärarna har efterfrågat både mer styrda sådana möten och mer behovsanpassade möten, 

så en balans mellan dessa former ska utvecklas framöver.  

 

Undervisningstiden fördelas i samband med tjänsteplaneringen som bitr.rektorer ansvarar för i mars/april. I 

regel ges 1h/poäng men avvikelser kan förekomma åt båda hållen i kurser vi sett behöver mer eller mindre tid. 

Utöver garanterad undervisningstid har skolan erbjudit studiestöd med speciallärare 2 ggr/vecka hela terminen  

 

Utvärdering – Planering och genomförande av undervisningen 

Generellt är skolans lärare bra på att låta eleverna komma till tals och bli lyssnade på en sämre på att låta 

eleverna få inflytande över undervisningens innehåll, arbetssätt och arbetsformer samt att inspirera och ha 

regelbundna samtal med eleverna om deras måluppfyllelse och vad eleverna kan utveckla vidare i sitt lärande. 

(källa UU VT19) 

 

Aktivt lärarstöd ges av alla lärare  i olika utsträckning, lite för stora variationer mellan lärares aktiva lärarstöd, 

ett utvecklingssområde. (Källa UU VT19) 
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Arbetet kring sambedömning startade jan 19 då lärarna fick redovisa varsitt kapitel i de nya Allmänna råden för 

betyg och betygsättning, sambedömning genomfördes i maj 2019 då lärarna efterfrågar förutsättningar i tid för 

detta ändamål. Sambedömningsarbetet är i uppstartskede och kommer att fortsätta utvecklas kommande 

läsår. 

 

Arbetet med elevernas inflytande över undervisningen innehåll, arbetsformer och arbetssätt behöver utvecklas 

framöver. Viktigt att tydliggöra vad elever kan ha inflytande över och vad elever inte kan förväntas ha 

inflytande över. Svårigheter att ge elever inflytande över undervisningen uppstår när elever har stor frånvaro 

från skolan av olika anledningar, läraren behöver då fokusera på det som ska göras för att säkra upp bedömning 

och betygsättning med minskat elevinflytande som följd. Detta syns tydligast under VT då nationella proven 

genomförs och nästan alla elever upplever mindre inflytande än på HT. 

 

Arbetet med fokusområdena Inkludering, Kollegialt lärande, Elevinflytande/elevansvar och Examensmålen har 

fungerat i varierande grad. Mest framgångsrikt har inkludering och kollegialt lärande fungerat med metoder 

som handledning av specialpedagog, lärarens möjlighet att få speciallärabemanning på lektioner, rektors 

projekt med klassrumsbesök mellan alla lärare efter Jesper Ersgårds modell, PUS-möten med internfortbildning 

av specialpedagog, GRIT-föreläsnngen och arbetet med dynamiskt/statiskt mindset, samt arbetet med 

språkutvecklande arbetssätt i alla skolans ämnen. 

 

Utvärdering – Arbetet med extra anpassningar 

Arbetet med dokumentation av extra anpassningar har överlag fungerat bra under det här läsåret, från att 

markerats med färg har lärarna börjat individualisera stödet med siffror i EWS i mycket större utsträckning. 

Tydliga uppföljningar som syftat till detta har genomförts av rektor. Ett EWS möte höll inte tillräckligt god 

kvalitet vilket gav upphov till förändrad planering. Att utvärderingen av arbetet med extra anpassningar verkar 

lite tunnt här beror på att vi under läsåret lagt mer fokus på att utveckla lärarnas förmåga att planera 

undervisningen med ledning och stimulans som möter alla elevers skiftande behov. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

Planerandet och genomförandet av prövningar, månatliga uppföljningar av EWS/examensprognos från mitten 

av HT18. Specialpedagogens handledningar av lärare i planering av undervisning med ledning och stimulans 

samt extra anpassningar, Ny form av EWS möten med casemetodik och kollegial handledning/utbyte av 

kunskap i svåra situationer runt elever/klasser. Fokus på gulmarkerade elever i EWS 

Nytt möte i samband med EWS för mentorer, spec.ped och bitr.rektor med fokus på beslut om utredningar för 

a) särskilt stöd b) mentorskartläggning c) frånvaroutredning d) skolsociala utredningar 

Fokus på rödmarkerade elever i EWS 

 

Undervisningen behöver utvecklas på vetenskaplig grund, här kommer ett Learning-Study projekt initieras av 

rektor och förstelärare. “Skola på vetenskaplig grund”, “Utmärkt undervisning” är böcker som ska ingå som 

referenslitteratur. Studieron i klassrummen behöver utvecklas, här samarbetar vi med Tuff Ledarskapsträning 

för att lärarna ska kunna utveckla de förmågor som bidrar till ökad studiero och bibehållen 

helklassundervisning i klassrummet. UU och elevenkäten visar att mycket av undervisningen sker enskilt eller i 

smågrupper när forskning gång på gång visar att helklassundervisning har större påverkan på elevers 

måluppfyllelse. 

 

För att elever ska kunna och vilja påverka undervisningen med sitt lagstadgade inflytande behöver de uppleva 

att undervisningen både tryggar och utmanar dem från sitt nuläge. Därför kommer alla lärare gemensamt att 

utveckla former för att tidigt hitta elevernas förkunskaper (redan påbörjat VT19). Målet är att på ämnesnivå 

kunna visa hela skolans arbete med att planera undervisningen från elevernas förkunskaper och framåt. Mottot 

är att “Möta för att kunna leda”. 
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Uppföljningen av lärarnas arbete med matriserna och samtal med eleverna om deras kunskapsutveckling och 

framåtsyftande utvecklingsmöjligheter ska systematiseras i kalendariet och tas upp på planeringsmöten 

(måndagsmöten) under nästa läsår.  

 

2.2. ELEVHÄLSOARBETET 
 

Organisering av elevhälsoarbetet 

Läsåret inleddes med att hela EHT-teamet läste, gick igenom och anpassade huvudmannens Elevhälsoplan till 

vårt interna arbete.  

 

Elevhälsan utgörs av specialpedagogisk kompetens som täcker elevernas behov, skolläkare, skolsköterska, 

skolpsykolog. Skolans elevhälsa organiseras i ett elevhälsoteam där skolsköterska, kurator, bitr.rektorer, 

specialpedagog och speciallärare ingår. Möten hålls veckovis och leds av rektor. Samarbetet med skolans övriga 

personal (lärare och mentorer) sker formellt och organiserat på de 5 EWS-möten som är planerade för varje 

läsår samt informellt och självreglerat dagligen i möten mellan personal och personal från EHT. En formell rutin 

för påkallande av resurser i form av speciallärarstöd på lektioner för lärare som undervisar elever med sådana 

behov har tagits fram under HT18 och använts under läsåret. 

En av skolans förstelärare är också specialpedagog och har stor del av sin tjänst fylld av undervisningsnära 

aktiviteter, tex planering av prövningar, lovskolor, planering av undervisning från en av EHT framtagen mall för 

planering av undervisningen och samverkar därför på ett naturligt sätt med lärarna och skolans 

heltidsmentorer dagligen. Skolläkare har använts via Academedia centralt och påkallats av skolsköterska för 

hälsosamtal, men också i främjande syfte för eleverna då denna föreläst om bla hygien och hälsa på 

Språkintroduktionsprogrammet. 

 

En viktig förutsättning för att kunna arbeta främjande och förebyggande är att definiera begreppen och 

formulera ett nuläge, detta gjordes tidigt HT17 redan. Ett viktigt led i detta var att besluta att EHT-mötena ska 

vara fria från enskilda elevärenden och uppföljningar av åtgärdande arbete och istället innehålla 

undervisningsnära insatser som syftar till att utveckla den viktigaste främjande åtgärden för alla elever - 

undervisningens kvalitet. EHT-mötena har under året innefattat analys och planeringsarbete runt LOV-enkäten, 

analys och planeringsarbete utifrån utvalda områden för förbättring i UU-enkäten HT18, efterföljande analys 

och planeringsarbete efter genomförda EWS-möten, planering av “mellan-EWS-möten” (klasskonferenser), 

uppföljning av klasskonferenser, uppföljning av examensprognos för samplanering med Prövnings- och 

Lovskolegruppen på skolan som leds av specped och speciallärare som båda ingår i EHT.  

EHT tog efter analys av LOV-enkäten fram en lathund för lärare som visar de diskrimineringsgrunder som 

prioriterats av EHT att genomsyra undervisningen, de var etnisk tillhörighet, sexuell läggning och 

könsöverskridande identitet samt trosuppfattning. Kurator har följt upp detta arbete under läsåret. 

 

Skolpsykologen har under läsåret haft ett riktat uppdrag att skapa organisatorisk förståelse runt elevernas 

frånvaro från undervisningen genom att handleda mentorerna i deras mentorskartläggningsarbete och 

frånvaroutredningar. Detta arbete resulterade i ca 45 genomförda frånvaroutredningar med varierande kvalitet 

men tillräcklig för att på enhetsnivå kunna konstatera vilka anledningar våra elever uppger som anledningar till 

att välja att inte delta i skolarbetet. Dessa är nu kända i hela organisationen. 

 

Rutinen för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd har praktiserats under de 5 EWS-möten som 

genomförts under läsåret rent systematiskt. Alla rödmarkerade elever har den arbetsgrupp bestående av 

specialpedagog, mentorer och bitr.rektor gått igenom efter varje EWS-möte och fattat beslut kring. De beslut 

som fattas har varit att starta en a) mentorskartläggning av intensifierade extra anpassningar. De kända behov 

av extra anpassningar som läsårets förstaårselever kommer med är redan kommunicerade via bilagor från 

Gymnasieantagningen eller vid introduktionsssamtal med eleverna tidigt i augusti/september. b) En 

frånvaroutredning c) En utredning för behov av särskilt stöd d) En skolsocial utredning (slutet av VT19). Skolans 

9 
 



specialpedagog har av rektor delegerad ledningsuppgift i verksamheten och fattar beslut om utredning, 

åtgärdsprogram, uppföljning av åtgärdsprogram samt avslut av åtgärdsprogram i samtliga fall utom vid 

särskilda stödåtgärden reducerat program - det belutet fattas av rektor. 

 

 

 

Utvärdering – Hälsofrämjande och förebyggande arbete  

 

Det hälsofrämjande arbetet, framförallt det arbete som utgjorts av Resiliensprojektet har fallit väl ut. 

Instruktören är klippt och skuren för fortsatt uppdrag och kommer att samarbeta med DBGY Södras instruktör 

för att vidareutveckla arbetet. 

 

Rutinerna för uppföljning av frånvaro har fungerat i teorin (enligt Elevhälsoplanen) inledningsvis och i praktiken 

(med utredningsmöten på EWS3, 4 och 5) allt eftersom läsåret fortlöpt. I slutet landar vi på ca 45 genomförda 

frånvarokartläggningar vars resultat skiljer sig något från de Stefan Lindh (senior rektor) genomfört i enkätform. 

 

Det närvarofrämjande arbetet har fungerat för alla elever som deltagit regelbundet i utbildningen, fortfarande 

kvarstår en hel del normerande arbete runt närvarodisciplin på skolan men den primära målgruppen 

kommande läsår för detta blir vårdnadshavarna i större utsträckning snarare än eleverna.  

Ett område att utveckla är vikariehanteringen som har bidragit till problem att främja närvaron, elever uteblir 

när skolan inte lyckas med vikariesituationerna. 

 

Utvärdering – Åtgärdande arbete 

Rutinen för utredning av särskilt stöd är framtagen i EHT, kommunicerad i organisationen och använd av några 

(3-4) lärare under läsåret samt ytterligare systematiserad på de nya möten som bla beslutar om utredning av 

särskilt stöd parallellt med de 5 EWS-mötena. 

De särskilda stödåtgärder som finns återfinns i Gymnasieförordningen (2010:2039) 9kap och rutinen 

utvärderades under kvalitetsutvärderingsdagarna i juni 2019. Det framkommer då att lärarna glömt bort 

rutinen, och de påmindes om den på nytt. 

 

Slutsats – arbetet framåt 

EHT-mötenas form och innehåll: Mötena har fokus på elevers resultat och planering av insatser för att höja 

elevers resultat. Vidare har mötena analysfokus på systematiska mätningar (LOV/UU/Elevenkät) i större 

utsträckning än tidigare och samarbetsklimatet är positivt. Hela EHT anser att arbetet är inriktat på främjande 

och förebyggandearbete.  

 

Det som kvarstår är att göra elevhälsoarbetet till hela skolans angelägenhet på så vis att när vi nu kört igenom 

och implementerat Elevhälsoplanen, i större utsträckning involvera resten av personalen i arbetet. Konkret 

handlar det om att hjälpa lärarna och EHT att skifta sin syn på elevhälsoarbete - en fortbildningsinsats under 

hela nästa läsår med SPSM är vägen framåt för detta. Fortbildningen är bokat och hela EHT införstådda med 

vad det kommer att kräva. Målet är att kulturen ska genomsyras av att god undervisning är en friskfaktor. 

 

2.3 LIKABEHANDLING OCH VÄRDEGRUNDSARBETE 

 
Organisering av likabehandling och värdegrundsarbetet 

För att värdegrundarbetet ska fungera i praktiken behöver undervisningen och personalen agerande 

genomsyras av de normer och värderingar som återfinns bland annat i Läroplan för gymnasieskolan under 

första kapitlet “Skolans värdegrund och uppgifter”. För att ge lärarna förutsättningar att konkret arbeta med 

de, från LOV-enkäten, prioriterade diskrimineringsgrunderna har skolan tagit fram en lathund till lärarna så att 

de blir påminda om att låta sin planering av undervisningen genomsyras av dessa värderingar. 
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Vidare har rektor delegerat ansvar och befogenheter till bitr.rektorer att förebygga, utreda och besluta om 

disciplinära åtgärden skriftlig varning i de fall det behövs. Detta för att normarbetet ska kunna fortgå även när 

rektor inte är på skolan. 

En lärare har för hela personalgruppen initierat ett område att arbeta med i alla skolans processer, normkritiskt 

förhållningssätt, vilket har fallit väl ut. 

 
Utvärdering – Målinriktat arbete mot kränkande behandling 

Fortfarande finns mycket kvar att göra i arbetet med att motverka kränkande behandling men den största 

andelen kränkningar sker numera mellan elever snarare mellan elever och lärare. 

 

Rutiner för att anmäla kränkande behandling finns och används på skolan, de innefattar att anmälan till en 

skolledare ska göras, skolledaren utreder och föreslår åtgärder. Vi ser i utvärderingarna att flera elever båda 

låter bli att anmäla kränkande behandling, och att personal inte tar tag i kränkningar i den utsträckning som är 

önskvärt. Detta är ett område för vidareutveckling. 

 

Utvärdering – Normer och värden 

Av resultaten från LOV-enkäten och Elevenkät ser vi att fler elever känner sig trygga på skolan och har större 

förtroende för att personal tar tag i saker som oroar dem samt vet vem de ska vända sig till. Konkret har en 

konfliktskapande situation i stort sett undanröjts med den nyckelspärr som installerats i hissen och omöjliggör 

att elever använder hissen, någon som skapat många konflikter mellan personal/elever tidigare. Fortfarande 

kvarstår en del arbete med samtalskulturen elever emellan, något EHT ska fortbildas i under kommande läsår. 

Det handlar till stor del om den samtalskultur vi själva, i personalgruppen, producerar och tillåter. 

 
Slutsats – arbetet framåt 

Ansvar att förebygga, utreda och besluta om disciplinära åtgärder ligger nu i rätt knä, hos bitr.rektorer med 

operativt ledningsansvar. Rutinen för anmälan av kränkande behandling är mer känd av eleverna än tidigare. 

Samtalskulturen på skolan behöver utvecklas samt att undervisningen i ännu större utsträckning kan vila på de 

normer och värden som beskrivs i Läroplanen för gymnasiet. 

 

2.4. APL OCH SAMVERKAN MED NÄRINGSLIVET 

 
Organisering av APL och samverkan 

Alla elever som läser yrkesprogram garanteras minst 15v APL på en arbetsplats och anskaffning, kartläggning 

och uppföljning av lärande på APL ansvarar yrkeslärarna för. Tidigare användes en APL-samordnare men det 

hindrade lärarna att kunna stå i gapet mellan skola och arbetsliv och göra det lärande som finns att göra där. 

Konkret har lärarna i sina tjänster tid för arbete med APL som då innefattar ovanstående. Yrkeslärarna har 

sedan tidigare utvecklat en egen modell för trepartssamtal med handledarna på elevernas APL-platser. Lärarna 

har under innevarande år varit mer delaktiga i beslut om vilka kurser/delar av kurser som ska APL-förläggas 

men behöver också successivt närma sig ramförståelsen runt lärlingsutbildningens krav på minst 50% APL 

under de tre åren på gymnasiet. Denna förståelse håller på att utvecklas, de är ovana vid lärlingsutbildning 

ännu. Kurser som förläggs på APL har i grunden arbetats fram av den förra APL-samordnaren men 

vidareutvecklats av bitr.rektor/yrkeslärare under detta läsår. Lärarna har fått se alla “Rektors beslut om 

förläggning av kurs till APL”-blanketter och ombetts revidera utifrån deras perspektiv, en revidering av dessa 

dokument har sedan gjorts och legat till grund för tjänsteplaneringen med start HT19. 

 

Utvärdering – Arbetsplatsförlagt lärande 

Elever som aktivt deltar i APL lär sig det de ska, det ser lärarna till i samarbete med handledarna. Några 

APL-platser har avslutats av skolans lärare då eleverna inte fick möjlighet att lära sig det överenskomna, i dessa 

fall har eleverna fått andra APL-platser. PÅ HA-programmet behöver kartläggningsarbetet inför APL bli bättre, 

flera elever har inte fått ändamålsenliga APL-platser eller fått sådana men inte lyckats behålla dem av olika skäl. 
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13 elever fick möjligheten av göra APL i Portsmouth i England, hela det projektet föll väldigt väl ut sånär som på 

för några av stylisteleverna som pga språkförbistring vid anskaffningen och partnerorganisationens kapacitet 

att ordna relevanta APL-platser inte fick helt ändamålsenliga APL-platser. 

 

Utvärdering – Samverkan med näringslivet/studie- och yrkesvägledning 

Branschråd på HA-programmet genomfördes i maj månad då undervisande lärare, rektor och en branschkunnig 

fd ordförande i SEYF träffades för att diskutera branschens utveckling, se över fördjupningskurser i det nya 

HA-program som lanseras HT20. Detta föll väl ut. 

Frisörprogrammet är regelbundet med i de regionala programråd som ges i Stockholm och för skolans räkning 

deltog frisörläraren. Något lokalt programråd på Stylistutbildningen har inte genomförts i år men en av skolans 

yrkeslärare har deltagit på det nationella programrådet och fört fram risken med att låta stylistutbildningen 

ingå i Frisörutbildningen som Gymnasieutredningen förespråkar. 

 

Slutsats – Arbetet framåt 

Arbetet med att hitta en fungerande form för lokala programråd, i skolans regi, behöver vidareutvecklas för alla 

yrkesprogram på skolan. Digitala möten kan ersätta traditionella fysiska programråd. På sikt behöver en 

APL-utvecklare anställas för att kunna hålla i detta arbete, om möjligt redan till VT20. 

 

2.5. INTRODUKTIONSPROGRAMMEN 

 
Organisering av utbildningen på introduktionsprogram  

Eleverna på SPRINT-programmet (Språkintroduktionsprogrammet) erbjuds att läsa 12 grundskoleämnen under 

sin utbildning. Detta möjliggörs med ordinarie lärare på skolan som också undervisar på SPRINT-programmet. 

Eleverna introduceras till programmet, planerar sitt program individuellt med sin mentor redan första dagarna 

samt har fortlöpande kontakt med skolans SYV i samband med att eleven klarar sina kurser och blir klar för 

antingen vidare studier på vår skola, eller till en annan utbildningsanordnares utbildningar.  

Det statliga bidrag om 500t som tillfallit SPRINT-programmet har använt som ansökan gjorde gällande. En extra 

lärarresurs, inköp av digitala läromedel samt utökade elevhälsoresurser (skolläkare bla) har planerats för 

Sprint-programmet under läsåret och fallit väl ut. 

 

Utvärdering – organisering av utbildningen på introduktionsprogram 

Organiseringen av utbildningen motsvarar delvis elevernas förutsättningar och behov så när som på att skolan 

behöver rekrytera en behörig/legitimerad lärare till kommande läsår. Den resurs som anställdes under 

innevarande läsår fungerade mest som en lärarassistent åt ordinarie lärare. Vidare behöver gruppen elever 

minskas kommande läsår och delas i två mentorsgrupper för ökad lärartäthet. Planer och resurser för detta är 

redan vidtagna och tjänsteplanerade. 

 

De individuella studieplanerna har skapades i början av höstterminen och följdes upp löpande dock utan någon 

riktig systematik i förfarandet. Detta är ett utvecklingsområde framöver. 

 

Utvärdering 

De elever som getts rätt förutsättningar har haft högre förkunskaper än elever som kommit med, för skolan, 

oväntat lägre förkunskaper. I det avseendet har skolan delvis lyckats ge eleverna rätt förutsättningar och flera 

elever har genom de extra SYV-resurserna (20% tjänst dedikerad till Sprint) kunnat söka nationella program/gå 

vidare till andra utbildningar. 

 

Slutsats 

Det som behöver utvecklas är delat mentorskap och en extra professionell lärarresurs som med ordinarie lärare 

kan individualisera utbildningen i ännu högre utsträckning. Vidare behöver skolan fortsätta på att förfina de 

12 
 



processer i vilka SYV stödjer eleverna på SPRINT att söka utbildningar när de blir klara med sina 

grundskoleämnen. 

Statligt bidrag för IM-program som tillfallit skolan kommer att möjliggöra detta och rekrytering av extra 

SYV-tjänst pågår i skrivande stund med tre ansökningar redan. 

 

 

3. SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

 

1) Aktivt lärarstöd ges av alla lärare  i olika utsträckning, lite för stora variationer mellan lärares aktiva 

lärarstöd, ett utvecklingssområde. 

2) Sambedömningsarbetet är i uppstartskede och kommer att fortsätta utvecklas kommande läsår. 

3) Elevinflytande i undervisningen och på skolan i övrigt behöver utvecklas framöver.  

4) Arbetet med språkutvecklande arbetssätt i alla skolans ämnen. 

5) Undervisningen behöver utvecklas på vetenskaplig grund, här kommer ett Learning-Study projekt initieras 

av rektor och förstelärare. 

6) Utveckla former för att tidigt kartlägga elevernas förkunskaper (redan påbörjat VT19). 

7) Uppföljningen av lärarnas arbete med matriserna och samtal med eleverna om deras kunskapsutveckling 

och framåtsyftande utvecklingsmöjligheter ska systematiseras i kalendariet och tas upp på planeringsmöten 

(måndagsmöten) under nästa läsår.  

8) Det som kvarstår är att göra elevhälsoarbetet till hela skolans angelägenhet på så vis att när vi nu kört 

igenom och implementerat Elevhälsoplanen, i större utsträckning involvera resten av personalen i arbetet. 

Konkret handlar det om att hjälpa lärarna att skifta sin syn på EHT:s arbete - en fortbildningsinsats under hela 

nästa läsår med SPSM är vägen framåt för detta. 

9) Rutinen för anmälan av kränkande behandling behöver bli ännu mer känd av eleverna än tidigare.  

10) Samtalskulturen på skolan behöver utvecklas samt att undervisningen i ännu större utsträckning kan vila 

på de normer och värden som beskrivs i Läroplanen för gymnasiet. 

11) Arbetet med att hitta en fungerande form för lokala programråd, i skolans regi, behöver vidareutvecklas för 

alla yrkesprogram på skolan. Digitala möten kan ersätta traditionella fysiska programråd. 

12) På sikt behöver en APL-utvecklare anställas för att kunna hålla i detta arbete, om möjligt redan till VT20. 

13) Delat mentorskap på IMSPR  och en extra professionell lärarresurs som med ordinarie lärare kan 

individualisera utbildningen i ännu högre utsträckning.  

14) Vidare behöver skolan fortsätta på att förfina de processer i vilka SYV stödjer eleverna på IMSPR att söka 

utbildningar när de blir klara med sina grundskoleämnen. 
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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. 

  

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. 
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Ledningsgruppen följer löpande upp verksamhetens och skolornas utveckling mot uppsatta mål. I slutet av 

varje läsår görs en samlad analys av resultat och processer (fokusområden samt funktionell och instrumentell 

kvalitet). Utifrån de behov som framkommer upprättas en verksamhetsplan och lokala arbetsplaner 

innehållande årets fokusområden. Allt arbete dokumenteras i huvudmannens och de lokala skolornas 

kvalitetsrapporter. 

  

I vårt kvalitetsarbete utgår vi från fyra kvalitetsbegrepp.  

● Det första kallar vi för funktionell kvalitet. Det handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen; det 

vill säga de mål som finns i läroplanen och varje programs examensmål. Där finns både kunskapsmål 

och mål som handlar om värdegrund och demokratisk kompetens. 

● Instrumentell kvalitet handlar om kvaliteten i våra strukturer, processer och arbetssätt utifrån de krav 

som ställs på vår verksamhet i läroplan och skollag. Till exempel att eleverna får det inflytande över 

sina studier som de har rätt till, likvärdig bedömning och betygssättning eller särskilt stöd om det 

behövs för att nå utbildningsmålen. 

● Därtill använder vi begreppet upplevd kvalitet som handlar om hur eleverna upplever utbildningen 

utifrån sina alldeles egna, personliga förväntningar och önskemål på utbildningen.  

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

efter avslutad utbildning. 

Finansiering 

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella 

programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen. 

 

4.2. OM PLUSGYMNASIET STOCKHOLM 

Organisation och arbetsformer 

Rektor leder skolans arbete tillsammans med skolans två biträdande rektorer som vardera ansvarar för olika 

områden av styrningen. Rektor har ekonomiskt ansvar, verksamhets och resultatansvar gentemot statliga 

myndigheter och huvudman. Skolans arbete organiseras i programarbetslag, skolgrupper och på de olika 

pedagogiska möten som genomsyrar verksamheten. Elevhälsoteamet träffas varje tisdag, skolgrupperna 

varannan onsdag och förstelärarna leder lärarna varannan onsdag samt på vissa torsdagspass.  

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skolan följer den av huvudmannen framtagna modellen för systematiskt kvalitetsarbete och utvärderar 

löpande verksamheten samt slututvärderar resultaten i juni varje verksamhetsår. 

Lokaler 

Skolan huserar på Warfvinges väg 24 i en byggnad med 7 våningar och en källare. Halva pan 3 och hela plan 5 är 

uthyrda till annan utbildningsanordnare och källaren används inte till pedagogisk verksamhet i dagsläget. 

Lokalerna är gamla men ändamålsenliga och ett systematiskt arbetsmijöarbete förbättrar lokalernas 

utformning successivt. 

Elever 

Nationellt program Studievägskod År 1 År 2 År 3 Totalt 

Samhällsvetenskapsprogrammet SASAM 29 28 26 83 

Hantverksprogrammet  - Frisör HVFRI 8 3 5 16 

Hantverksprogrammet  - Stylist HVSTY 43 55 36 134 
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Handel och 
administrationsprogramemt HAHAN 30 13  43 

Barn och fritidsprogrammet BFFRI   15 15 

Ekonomiprogrammet EKEKO   22 22 

Estetiska programmet ESMUS   8 8 

Introduktionsprogram      

Språkintroduktion  72   72 

Totalt     393 
 

Aktuella siffror: maj 2019 
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Samlade resultat 2018/2019

Plusgymnasiet Stockholm
DBGY Stockholm Kungsholmen



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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