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Vårt systematiska kvalitetsarbete 

I vårt kvalitetsarbete har vi fyra kvalitetsbegrepp som utgångspunkt:  

● Den funktionella kvaliteten handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som 

finns i läroplanen och varje programs examensmål.  

● Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 

förväntningar och önskemål på utbildningen.  

● Den instrumentella kvaliteten 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 en likvärdig 

undervisning av god kvalitet och att eleverna får särskilt stöd om det behövs för att nå utbildningsmålen).  

● Därtill använder vi begreppet ändamålsenlig kvalitet, vilket handlar om hur det går för eleverna efter 

avslutad utbildning.  
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LEDARE – REKTOR HAR ORDET 

LÄSÅRET 2019/20 

Hagströmska gymnasiet ska vara en plats där varje dag är viktig och fylld med möjligheter. 

Förutom hög kvalitet på undervisningen så är det vår övertygelse att vägen till kunskap är 

omtanke, glädje och gemenskap. Vi har ett öppet klimat med god sammanhållning och vi 

tycker att det är viktigt att vi bryr oss om varandra, både i och utanför skolan. 

Skolans värld är fantastisk tycker jag och det är en förmån att få arbeta med våra ungdomar. 

Hagströmska gymnasiet är en liten gymnasieskola där vi har goda möjligheter att se varje 

elev. Många av våra elever har flera olika utmaningar i sin skolgång och behöver ibland både 

extra tid och stöd för att klara sina gymnasiestudier. När jag började som ny rektor hade 

skolan en dipp både vad det gäller närvaro och betyg vilket detta läsår har börjat vända uppåt 

igen. Att resultaten sjönk och frånvaron ökade tillskriver jag noggrannheten vid bedömning 

och betygsättning samt att vi även var mycket noga med att rapportera all frånvaro för 

eleverna. Detta har börjat ge resultat så tillsvida att närvaron har ökat samt att fler elever når 

examensmålen. Skolan har under året systematiskt arbetat med att vidareutbilda lärarna i 

betyg och bedömning samt PIA:s område som rör lektionsplanering. 

På skolan har vi två nationella gymnasieprogram, bygg- och anläggningsprogrammet med 

inriktning mot anläggningsförare samt fordons- och transportprogrammet med inriktning 

transport. Vi har också elever som är antagna till introduktionsprogrammen programinriktat 

individuellt val (IMV) eller yrkesintroduktion (IMY). 

Vår skola är relativt central belägen i Linköping med goda kommunikationer. Lite mer än 

hälften av våra elever har andra hemkommuner än Linköping. Många säger att de söker sig 

till oss på grund av småskaligheten såväl som för de utbildningsinriktningar vi erbjuder.  

Under läsåret vårterminen 2019/2020 inträffade den extra ordinära händelsen, pandemi 

Covid-19. Detta utlöste en stor förändring i sättet att undervisa och vi gick över en natt från 

vanlig klassrumsundervisning till att ställa om till distansundervisning. Omställningen var 

positiv och majoriteten av eleverna var nöjda med undervisningen, vilket den enkät som 

gjordes visade. 
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RESULTATREDOVISNING 

FUNKTIONELL KVALITET 

Funktionell kvalitet handlar om hur väl eleverna når utbildningsmålen, det vill säga de mål som finns i 

läroplanen och varje programs examensmål.  

Andel med examen och Genomsnittlig betygspoäng – avgångselever 2020 

 

Avgångseleverna med examen var 2020, 94 %. Detta kan jämföras med 2019 då resultatet var 

89 %. Flickors examensgrad ligger på 80 % jämfört med killarnas 100%. Det går inte att dra 

några slutsatser utifrån resultatet då flickorna var för få. Några faktorer som bidragit till den 

ökade examensgraden är att vi omarbetat scheman för att säkerställa att alla eleverna alltid ha 

lärarledda lektioner med hög kvalitet. Detta arbete påbörjades redan 2019 och visar sig nu 

2020 genom en ökad examensgrad. Tittar vi på årets resultat är det aningen bättre än 

rikssnittet.  Hagströmska gymnasiet i Linköping ligger på 94 % medan rikssnittet landade på 

91%. 

 

 



 

 

 

 

 

5 

 

 

Resultat för introduktionsprogram – läsåret 2019-2020 

 

 

Skolan har under läsåret tagit emot flertalet IMY- och IM-elever. Programmet bygg- och 

anläggning (BA) tog under 2019/2020 emot 6 st elever som alla saknade så många betyg eller 

bedömdes ha så stora svårigheter att nå betyg att ett tvåårig ”Yrkespaketet” med inriktning 

anläggningsförare ansågs vara den bästa lösningen, efter dialog med elev, vårdnadshavare och 

skola. Det innebär att de under 2019/2020 endast har läst inriktningsgemensamma yrkeskurser 

inom bygg- och anläggning samt APL och inte gymnasiegemensamma ämnen. Det är första 

gången vi erbjuder detta för elever med denna bakgrund och det har som helhet fallit väl ut.  

På Fordons- och transportprogrammet erbjuder skolan IMV där eleven generellt godkända 

betyg i matematik eller engelska från högstadiet. Dessa grundskoleämnen har eleverna läst 

parallellt när den övriga klassen läst de ämnena på gymnasienivå. Eleverna på IMV har läst 

övriga ämnen tillsammans med de nationellt behöriga eleverna. 
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Betygsfördelning – samtliga elever på nationella program läsåret 2019-2020 

 

Andelen elever med F totalt för läsåret 19/20 ligger på 13 %, en förbättring från föregående år 

då det totala antalet F låg på 15 %. 

I Eng5 har antalet F sjunkit 19/20 till 9 % jämfört med 18/19 då resultatet F var 15 %. Detta 

betyder inte att det är 9 % elever som slutar gymnasiet med F betyg i Eng5. De elever med 

betyg F schemaläggs på kursen tills godkänt betyg är uppnått om motivationen för högre 

betyg finns hos eleven. 

 Detta gäller i samtliga av våra kurser. I Ma1a är andelen med F 19/20, 7 %, en förbättring 

från 18/19 då resultatet var 10 % F. I Svenska1a ligger för läsåret 18/19 andelen F på 12%, 

det är en försämring från läsåret 18/19 då andelen F var 10%. Antalet F i gymnasiearbetet för 

läsåret 19/20 låg på, 0 %, en stor förbättring mot läsåret 18/19 då antalet F låg på 14 %. Några 

resultat som sticker ut är avsaknaden av F i Ma2a, där läste en person kursen med lägst betyg 

E. Svenska 2 läste två personer med lägst betyg E och Sva3 läste en person med betyg lägst E. 
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Resultatet för flicka/pojke visar att flickorna har 10 % F en sänkning med 16 % från läsåret 

18/19. Resultatet är svårtolkat eftersom det endast var ett fåtal flickor det året. För pojkar 

ligger antalet F på 13 % vilket är något högre än året innan då den siffran var 12 %.  

 

Nationella provbetyg – samtliga elever på nationella program läsåret 2019-2020 

På grund av Covid-19 genomfördes inga nationella prov under vårterminen 2020.   

Nationella prov har ersatts med motsvarande och mycket liknande examinationer i svenska, 

engelska och matematik. 

Muntliga moment i språk har examinerats genom att kalla in elever enskilt eller i grupp, 

alternativt har de haft gruppchatt på Meet. 

 

 

UPPLEVD KVALITET 

Upplevd kvalitet handlar om hur eleverna upplever utbildningen utifrån sina alldeles egna, personliga 

förväntningar och önskemål. Denna följs framförallt upp genom en årlig koncerngemensam elevenkät i 

januari/februari varje läsår. 

 

Nöjdhet, rekommendation och trivsel 
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Jag kan rekommendera min skola till andra elever = En majoritet av eleverna (89)% 

rekommenderar skolan i någon omfattning vilket är en förbättring mot föregående år då 

rekommendationsgraden var 78 %. Skolan har uppmärksammat de elever som inte är nöjda 

och vidtagit en rad åtgärder som beskrivs längre fram i texten. 

 

Jag trivs på min skola= Där är en liten förbättring 2019/20 till 93 % elever som trivs mer 

eller mindre bra på skolan medan 7 % inte trivs alls.  

Om du tänker på din skola i helhet, hur nöjd är du då? = Här är 95 % mer eller mindre 

nöjda i helhet. De övriga (5 %) är spridda mellan årskurser och program vilket är en stor 

skillnad mot tidigare år då majoriteten av missnöjda elever fanns på transportprogrammet 

årskurs 3.  

 

ÄNDAMÅLSENLIG KVALITET 

Ändamålsenlig kvalitet handlar om hur det går för våra elever efter att de lämnar våra skolor, alltså hur väl 

våra utbildningar förbereder dem och ger dem goda förutsättningar för arbete eller vidare studier. Den 

ändamålsenliga kvaliteten följs upp genom samtal med elever som lämnat våra skolor.  

Ändamålsenlig kvalitet 

På byggprogrammet med inriktning anläggningsförare har samtliga arbete i den bransch de 

utbildat sig för (6/5). Ingen av eleverna valde att gå vidare till högskolestudier. Även på 

fordonsprogrammet inriktning transport var det positivt med anställningar efter avslutat 

gymnasium. 13 av 18 elever har idag anställning inom valt yrke som chaufför och fem elever 

har valt att gå vidare till andra branscher, högskolestudier eller vidare till komvux för att läsa 

in behörighet för vidare studier på universitet och högskola. 
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UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN  

INSTRUMENTELL KVALITET 

Instrumentell kvalitet handlar om hur väl skolans organisation och arbetssätt motsvarar författningarnas krav 

och elevernas behov. På vilket sätt är verksamheten organiserad för att stödja elevernas välmående och 

måluppfyllelse? På vilket sätt bidrar våra vårt arbetssätt till att eleverna mår bra och når målen?  Nedan 

redovisas och utvärderas sju av skolans nyckelprocesser:  

● Undervisning och lärande 

● Introduktionsprogram 

● Bedömning och betygsättning 

● Elevhälsoarbete 

● Arbetsplatsförlagt lärande 

● Studie- och yrkesvägledning 

● Normer och värden 

 

Undervisning och lärande 

ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN  

Under läsåret var nio lärare och en elevresurs anställda. Fördelningen var fyra yrkeslärare på  

fordon- och transportprogrammet, en lärare på bygg- och anläggningsprogrammet samt tre 

gymnasiegemensamma lärare. Samtliga heltidsanställda pedagoger har varit mentorer under 

året.  

På Hagströmska gymnasiet är den arbetsplatsförlagda arbetstiden mellan 08.00 -17.00, utöver 

dessa timmar har vi enligt avtal 5h/v i förtroendetid där jag som rektor kan styra innehållet 

men inte var arbetsuppgifterna utförs. I dessa 40h/v arbetsplatsförlagda timmar ingår för 

lärarna, undervisning, lektionsplanering, mentorskap samt andra vanligt förekommande 

arbetsuppgifter. Lärarnas undervisningstid ser olika ut. Skolan har ett fåtal lärlingar på bygg- 

och anläggningsprogrammet medan fordon- och transportprogrammet inte är öppet för lärling. 

Skolan har organiserat APL efter Praktiska gymnasiets modell med lärling genom att ha APL 
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löpande under läsåren. Eleverna har hela yrkesdagar i schemat för att möjliggöra detta. 

Yrkeslärarna undervisar i många kurser där en stor del av kurserna är praktiska. Det ligger 

även APL-besök samt anskaffning av APL-platser på yrkeslärarna. Varje vecka har vi två 

timmar avsatta till gemensamma möten. Det är personalmöten, APT, samverkansmöten och 

möten där vi diskuterar elever. Här stämmer vi av frånvaro, hur det fungerar med 

undervisning eller om någon inte hänger med i undervisningen. Utöver dessa möten har vi 

även varannan vecka intern kompetensutveckling, s k PIA utbildning. Under året har vi 

arbetat med att utveckla APL, betyg och bedömning, samt lektionsplaneringar. Det är 

försteläraren som håller dessa utbildningstillfällen.  

Under det gångna läsåret har skola ändrat om i elevernas schema efter samråd med elevrådet. 

Lektionsdagarna förlängdes till 16.30 från 15.00 två dagar i veckan för åk 1 och åk 2 eleverna. 

Detta för att slippa håltimmar i schemat.  

 

UTVÄRDERING AV UNDERVISNINGEN 

Av de elever som tog studenten i år klarade 94% att nå en yrkesexamen, vilket är fem 

procentenheter bättre än föregående år. 

 

En stor anledning till att vi fick en 94% examensgrad är att vi systematiskt har följt upp hur 

våra avgångselever ligger till i sina kurser under läsåret, samt att vi har lagt ner stor energi på 

att se till att elevernas olika behov har blivit tillgodosedda genom extra stöd. I och med detta 

arbete så har vi också sänkt andelen F från 2019 från 15% ner till 13% bland skolans årskurs 
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ett och årskurs två elever. 

 

 

Skolans genomsnittliga betygspoäng landade på 11,5 vilket är en sänkning från föregående år 

då skolans genomsnittliga betygspoäng låg på 12,7.  Går vi ytterligare ett år tillbaka till 2018 

så hade vi även då en genomsnittligt betygspoäng på 12.7. Programvis så kan vi se att 

byggprogrammets genomsnittliga betygspoäng sjönk från 13,3 till 11,8 medan 

transportprogrammet sjönk från 12,4 till 11.3.  

   

 

Närvaroprocenten på skolan ligger ungefär på samma nivå som tidigare år, 2019 82 % och 

2020, 81 %. Andelen elever som anser sig ha studiero på skolan har ökat från 47 % till 78% i 

år och 88% av årets elever känner sig trygga på skolan mot 77% från förgående år.  
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SLUTSATSER 

Vi har en stor andel elever som är i behov av extra anpassningar. Detta ställer högre krav på 

våra lärare och deras ledarskap i klassrummet, vilket jag anser att vi har uppnått på ett 

tillfredställande vis. Arbetet med att främja närvaro, trygghet och studiero kommer vi att 

fortsätta med, i synnerhet arbetet kring den upplevda studieron bland våra elever. Till detta 

läsår införde vi programmöten där delar av EHT och samtliga undervisande lärare är 

delaktiga. Under dessa möten diskuteras olika former av stöd och hur vi kan anpassa  

undervisningen för att möta våra elevers behov samt att det finns möjligheter till kollegialt 

lärande i form av erfarenhetsutbyte av olika undervisningssituationer i klassrummet.  

Detta arbete anser vi har legat till grund för en högre måluppfyllelse genom att vi har kunnat 

sätta in rätt insatser i tid. Det vi också kan utläsa av årets resultat är att vi är bra på att ge 

eleverna det stöd de har rätt till för att nå målen i sina kurser över tre år.  

Ett område vi ska fortsätta med att utveckla är arbetet med är att utmana våra elever och 

motivera dem att satsa på högre måluppfyllelse än bara lägsta kravet för godkänt. 

 

Bedömning och betygsättning 

ORGANISERING AV BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING 

Förutom det som nämns i avsnittet Organisering av undervisningen, används på vår skola de 

bedömningsstöd som utarbetades efter att vi köptes upp av Vindora, de så kallade APL 

dokumenten. Dessa dokument glömmer dock eleverna kvar på arbetsplatsen, de fylls i för 

sällan och vi kan inte heller följa frånvaron dagligen med dessa. Detta har gjort att vi redan 

under hösten började implementera APL-applikation ”LoopM” som ska användas av samtliga 

skolor inom Praktiska gymnasieområdet. Under våren har vi vidareutvecklat programmet i 

appen och börjar närma oss hur vi vill ha den utformad. Vi arbetar med att göra den mer 

överskådlig för att visa var på en skala en elev befinner sig i ett yrkesämnes kunskaps- och 

färdighetsprogression. Eleven ska kunna följa sin egen progression på ett enklare sätt under 

APL. En annan av LoopMe:s fördelar är att lärarna får direktkommunikation med eleverna 
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som är på APL. Under hösten kommer vi även lägga in alla elevers handledare i systemet för 

att förbättra t ex trepartssamtalen.  

I ämnena svenska och engelska tillämpar vi vanligtvis sambedömning av de nationella proven 

(NP). Detta leder självfallet även till en större samsyn kring de olika betygsstegen. I år skrevs 

inga nationella prov utan skolan ersatte dem med motsvarande mycket liknande 

examinationer i svenska, engelska och matematik. Muntliga moment i språk har examinerats 

genom att kalla in elever enskilt eller i mindre grupp, alternativt har de haft gruppchatt på 

Meet. 

I matematik används dels materialet Kunskapsmatrisen, dels gamla NP som mall för att skapa 

rätt typ av frågor vid egna prov. För bedömning används också Skolverkets Kunskapskrav i 

tabellform. Matematiklektionerna har följt samma upplägg även under distansundervisningen 

men läraren har filmat genomgångar samt förklarat på tavlan med hjälp av den kamera skolan 

köpte in för ändamålet. 

Spontana diskussioner kring bedömning och betygsättning förekommer över ämnesgränserna, 

till exempel för att få veta vad försteläraren eller en mer erfaren kollega anser. Detta 

prestigelösa klimat upplever vi som synnerligen värdefullt. Skolan har varje år inför 

betygsättning en studiedag där vi tillsammans går genom eleverna och hjälps åt att titta på 

undervisande lärares bedömningar av sina elever. Detta förfarande känns rättssäkert och 

sannolikheten för ett rättvist betyg är stort. 

 

UTVÄRDERING AV BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING 

Vi beaktar hela spektrat av parametrar som avgör ett betyg och är med andra ord medvetna 

om vad det innebär att dels jobba formativt och individualiserat, dels använda sig av all 

kunskap man har om eleven, inte bara resultatet på NP och andra prov. En aspekt värd att 

beakta här är att många av våra elever har tunga erfarenheter av olika provsituationer, så vi 

måste ibland tillgripa alternativa utvärderingsformer för att verkligen få reda på vad eleverna 

kan. Bedömningsstöd, sambedömning, diskussioner och reflektion är aktuella inte bara i 

samband med eventuella skillnader mellan NP-resultat och slutbetyg, utan i allt arbete med 

bedömning. Den informella återkopplingen kring elevernas framsteg eller problem sker 
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fortlöpande. Mer formellt, inför utvecklingssamtalen, åligger det varje lärare att skriva ett 

omdöme i SchoolSoft i sin(-a) kurs(-er). Denna samlade information uppskattas av både 

eleverna och vårdnadshavarna. Våra oerfarna och eller obehöriga lärare har alltid minst en 

medbedömare. Det består dels av en annan lärare i samma yrkesprogram som tillsammans 

sätter rätt betyg och dels av en behörig lärare med lärarexamen. På vår skola är denna person 

försteläraren. Obehöriga GG-lärare medbedömer ihop med försteläraren. Andra insatser för 

att säkerställa att skolan har en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning är 

personalen under en hel dag inför betygsättning diskuterar vad de olika betygsstegen betyder 

och vad värdeorden i bedömningsmatriserna står för i de olika kurserna. Detta är ett arbete 

som pågår under hela läsåret men som vi alltid repeterar sent på våren innan de flesta betyg 

sätts. 

 

SLUTSATSER 

Skolan har under läsåret fokuserat mycket på undervisningen för att få till lektioner som 

eleverna känner är meningsfulla. Detta har varit extra utmanande detta läsår med den 

distansundervisning som gymnasieskolorna bedrivit, men som vi ändå lyckats väl med. Det 

går att tolka det lägre genomsnittsbetyget för årets avgångselever (11,5) som en direkt följd av 

Covid-19 och distansundervisning. Jämfört med tidigare år var den siffran (12,7). Däremot 

har antalet elever med gymnasieexamen ökat från 89 % till 94 %. Det går att se en minskning 

av de högre betygen detta läsår jämfört med föregående läsår. Det finns flera orsaker till detta 

vilket framkom under lärarnas gemensamma analysarbete. Dels orkade inte eleverna prestera 

på den högre nivån vid distansundervisningen som bygger mycket på eget ansvar från eleven, 

dels uppstod det en extra försiktighet hos lärarna för högre betyg då de inte haft eleverna hos 

sig fysiskt och det funnits en underliggande oro för att eleven inte presterat helt självständigt. 

Efter det gemensamma analysarbetet av skolenkäter, lektonsutvärderingar och måluppfyllnad 

har vi gemensamt kommit fram till några framgångsfaktorer. Dessa är bland annat att skruva 

om inställningen till att det eleverna kan lära sig på APL skall ske på arbetsplatsen. Det har 

varit en lång process med att få lärarna att ”släppa kontrollen” och faktiskt med hjälp av 

trepartssamtal och validering av elevernas kunskaper ta in dessa kunskaper i kursernas mål. 

Detta tror jag beror på att lärarna varit rädda för att göra fel och att det har varit svårt att förstå 
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att felet snarare har legat i att inte ta med i betyg och bedömning det eleverna arbetat med på 

APL. Detta är viktigt ur flera aspekter, dels har eleverna en föreställning om att det sökt till ett 

yrkesgymnasium, vilket stämmer men just inriktning lastbilschaufför är oerhört teoretisk, 

vilket för vår elevgrupp inte är enkelt. Skolan har stöttat med extra resurspass vilka både har 

varit obligatoriska och frivilliga. Utöver dessa pass krävs det att transporteleverna läser även 

kvällar och helger inför proven som genomför på Transportstyrelsen. Det prov som vi 

benämner som YKB som eleverna måste klara för att få arbeta i branschen som chaufförer går 

det inte heller att få extra anpassningar i genomförande för. Något jag finner märkligt då det 

är möjligt på B-kort, C-kort och CE-kortet. Det finns en möjlighet att anställa förarprövare på 

skolan som medför att alla prov görs lokalt på skolan. Jag motsätter mig detta med hänvisning 

till att våra elevers körkort och övriga prov aldrig kan ifrågasättas då de är externt 

genomförda. 

Den satsning som görs på skolan kommer att fortsätta, närmast med diskussioner som grundar 

sig på PiA-avsnittet om bedömning och betygssättning. En intressant aspekt i denna 

diskussion blir att komma fram till hur man bäst noterar den informella bedömning som pågår 

i vardagsarbetet för att effektivt väga in detta i helheten vid betygssättningen. Hur uppgifter 

varieras och utformas är också ett område som vi vill stärka med hjälp av PiA-satsningen. 

 

Introduktionsprogram 

ORGANISERING AV INTRODUKTIONSPROGRAM 

I början av terminen blir våra elever kallade till ett möte med skolans specialpedagog, där 

man tillsammans med elev och vårdnadshavare tar fram en plan över elevens studier. 

Eleverna gör även olika tester i engelska, matematik och svenska för att vi skall kunna 

säkerhetsställa elevens kunskapsnivå och starta på rätt nivå. Om vi ser att det finns ett behov 

utifrån dessa tester eller senare i utbildningen, så har vi även gjort fördjupade tester inom läs 

och skriv för att ta reda på vilka nödvändiga insatser vi behöver göra för att tillgodose elevens 

behov. Under det gångna året har vi haft en speciallärare i matematik och engelska, vi har 

även haft legitimerad lärare i svenska och svenska som andraspråk med många års erfarenhet 

av att undervisa IM-elever.  
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En elev som går på ett IMV-program går med våra behöriga elever på skolan, målet är att 

eleven skall bli behörig under sitt första år. En elev på ett IMY-program har möjligheten att 

läsa mot att bli behörig till ett nationellt program eller att gå mot anställningsbarhet genom 

yrkespaketet anläggningsförare, vi har under läsåret haft elever som gått mot båda 

alternativen. Skillnaden mellan att gå på ett IM-program och att vara en behörig till ett 

nationellt program är att elever på IM-program inte har tillräckligt många godkända ämnen 

med sig från grundskolan. Våra elever på IM-elever har möjligheten att läsa utbildningen som 

lärlingar, vilket innebär att eleven har minst 50 % av tiden förlagd ute på ett företag.  

För att kunna följa upp elevens utveckling och anpassa undervisningen efter elevens behov så 

har vi inför detta läsår infört programmöten. Under dessa programmöten lyfter vi våra IM-

elever och speciallärare och specialpedagog finns till hands för våra lärare. Alla lärare som 

undervisar eleven finns med på mötet. Vi använder oss av ett digitalt måluppfyllelsedokument 

på schoolsoft som varje lärare fyller i. Där framkommer det hur de går för eleven och vilka 

anpassningar som görs. Vi har även morgonmöten en dag i veckan, där det finns en möjlighet 

att lyfta eventuella elever som har behöv av extra stöd i någon form. Vi har under det gångna 

året haft en fast tid varje måndag där lärare har möjlighet att samverka och planera sin 

undervisning, vi avsätter även tid för detta under våra studiedagar. Under läsåret har lärarna 

varit placerade så att de lätt kan kommunicera med sin ämneslärarkollega. 

 

UTVÄRDERING AV INTRODUKTIONSPROGRAM 

Vi har tidiga avstämningsmöten med vårdnadshavare och elev, där vi har möjlighet att få 

information om elevens tidigare skolgång och vilket stöd eleven har behov av utifrån hens 

eget perspektiv. Eleven får information om att hen går på ett introduktionsprogram och vad 

detta innebär. Vi informerar också om vilka alternativ av stöd som vi kan erbjuda på skolan.   

Studieplanerna följs upp av mentor, elev och vårdnadshavare för omyndig elev minst två 

gånger per år vid utvecklingssamtal, samt vid förändringar i elevens studiegång. Vi har också 

elevkonferenser två gånger om året där vi som skola följer upp eleverna studieplaner. I slutet 

av läsåret följer vi upp hur väl eleverna når målet med utbildningen. Det vi kan se är att av de 

elever som gick på ett introduktionsprogram under året (12st), var det 3 elever som inte nådde 

det mål med utbildningen som vi hade satt upp från början.  
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SLUTSATSER 

En av de framgångsfaktorer som skolan ser är att vi i ett tidigt skede träffade elev och 

vårdnadshavare, detta möjliggjorde för oss att sätta in rätt resurser efter elevens behov i ett 

tidigt skede så att eleven fick rätt stöd från början. En annan framgångsfaktor under det 

gångna läsåret är de kontinuerliga uppföljningar av elevens studieresultat som vi har gjort i 

form av skolans måluppfyllelsedokument samt programmöten. Detta har möjliggjort att vi har 

kunnat anpassa undervisningen löpande under läsåret för både enskilda elever och på 

gruppnivå. Under det gångna året hade vi 3 elever som inte nådde det mål med utbildningen 

som vi hade satt upp från början. Utifrån den analys vi har gjort, kan vi se att i vissa fall var 

det för låga förkunskaper i de grundskoleämnen som eleven läste och till viss del påverkades 

dessa elever i högre grad av skolstängningen på grund av corona-pandemin.  

 

Elevhälsoarbete 

ORGANISERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Skolans elevhälsa består av specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare. 

Se bilaga 2 för information om vilka uppgifter varje funktion i elevhälsan ansvarar för på 

skolan. 

Elevhälsoteamet finns på skolan en dag i veckan. Kurator, skolsköterska, specialpedagog 

deltar tillsammans med rektor i EHT varje onsdag, mentorer och SYV har också deltagit 

under de elevhälsomöten som har förekommit under året. Psykolog och skolläkare arbetar 

främst med hälsofrämjande åtgärder samt är ett stöd för övrig personal inom EHT vid behov 

eller minst två gånger per termin. De samtalar med enskilda elever, ger handledning till lärare 

och gör utredningar (ex. sociala utredningar eller psykologutredning vid misstanke om 

neuropsykiatrisk problematik). BUP och Ungdomsmottagningen har återkommande 

samverkansträffar 1-2 ggr/termin som skolsköterskan deltar i. Under dessa samverkansträffar 

diskuteras mer generella frågor, inga aktuella elevärenden. I övrigt sker samverkan när det 

finns behov kring enskild elev. Skolhälsovården kontaktar aktuell enhet via telefonrådgivning 

eller via remiss, efter att ha fått föräldrars samt elevs samtycke till kontakten.  
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Alla elever har också en mentor som tar ett stort övergripande ansvar och kan hjälpa eleverna 

i många frågor. Mentorerna vägleder eleven skyndsamt till elevhälsan om eleven behöver det 

eller själv vill. Utöver de ovan nämnda EHT-mötena träffas skolans specialpedagog och lärare 

ungefär var tredje vecka för att stämma av pågående ärenden. Studie- och yrkesvägledare har  

haft en 20% tjänst under året för att vägleda våra elever. Alla elever som antas till 

Introduktionsprogram kartläggs utifrån tidigare studier och erfarenheter.  

Flertalet elever på Introduktionsprogrammen har haft någon form av extra anpassningar i sin 

tidigare skolgång. I  dokumentationen kring elevernas progression och eventuella 

kursvarningar har vi även information om extra anpassningar för varje elev, vilket gör det hela 

lättöverskådligt för pedagogerna och mentorerna att ta del av insatser som eleverna behöver 

för sin inlärning. Elevhälsan analyserar och följer upp skolans måluppfyllelsedokument och 

elevfrånvaro en gång i månaden 

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet har elevhälsan varit delaktig i framtagandet i 

skolans arbetsplan med fokusområdena närvaro och extra anpassningar och särskilt stöd. 

Elevhälsan har varit med i framtagandet av skolans schema, där fokus har varit att anpassa 

schemat utifrån våra elevers behov och att främja närvaron i skolan. Elevhälsan har också 

under året arbetat med att planera skolans upplägg för stödtider samt programmöten. Under 

det gångna läsåret har elevhälsan tagit fram nya frånvarorutiner som har legat till grund för 

skolans närvarorapportering. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har elevhälsan 

varit delaktig i att analysera och utvärdera de elevenkäter och kunskapsresultat som 

framkommer under året.   

Alla elever i årskurs 1 har under året haft elevhälsosamtal. Samtliga elever har haft möjlighet 

att boka tid med kurator och skolsköterska.  

Uppföljningar av extra anpassningar görs kontinuerligt och utvärderas vid uppföljningssamtal 

med elev och vårdnadshavare. Under året har elevhälsoteamet, främst specialpedagogerna, 

vidareutvecklat rutiner för arbetet med extra anpassningar och närvaro. Extra anpassningar för 

elever på introduktionsprogrammen är i några fall att de läser praktiska kurser, de flesta elever 

följer programmets kurser och läser grundskolans kurser parallellt. Även praktik har skrivits 

in som åtgärd för elever på introduktionsprogram 
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UTVÄRDERING AV ELEVHÄLSOARBETET  

Under detta läsår nådde vi en examensgrad på 94 % i jämförelse med 89% från föregående år. 

82 % av skolans elever når ett godkänt eller bättre betyg i sina kurser vilket är en ökning med 

6 procentenheter från föregående år. En av anledningarna till detta är elevhälsans arbete med 

att organisera programmöten där skolans specialpedagog och speciallärare har varit 

tillgängliga för våra lärare samt utveckling av arbetet med skolans stödtider, där vi under 

läsåret har haft en speciallärare i matematik och engelska samt lärare i svenska med många års 

erfarenhet av att arbete med elever i behov av stöd vilket har lett till att fler elever har nått 

betyget E eller högre i sina kurser. Under året har vi fortsatt vårt arbete att erbjuda våra elever 

frukost samt att vi har tagit fram ett schema där vi inte har haft några håltimmar för att främja 

eleverna närvaro. Vi har också arbetat med att ta fram nya tydliga rutiner för närvaro och 

utredning av frånvaro. Ser vi till det arbete med att ta fram ett schema där samtliga lektioner 

är sammanhängande samt tydligare närvarorutiner så kan vi se att närvaron inte har påverkats 

i så stor utsträckning, den ligger i stort sett kvar på samma nivå som föregående år, 2019 82 % 

och 2020 81%. Skolans arbete med att anmäla, utreda och följa upp elever i behov av särskilt 

stöd börjar ge resultat, detta ser vi i form av att andelen elever med gymnasieexamen och 

elever med betyget F minskar.  

 

 

SLUTSATSER 

Vi har blivit bättre på att samla in information om våra elevers behov i ett tidigare skede, på 

så vis kan vi ge våra elever det stöd hen har rätt till snabbare. Genom de programmöten vi 

införde inför läsåret, där delar av elevhälsan samt berörd personal deltar så har vi haft 

möjligheten att diskutera och följa upp våra elevers behov på ett bra sätt. Det vi kan se är att 

behovet av stöd har ökat i takt med att skolan har blivit större, vilket också medför att vi 

behöver arbeta mer med kompetensutveckling av personalen samt fortsätta med att utveckla 

elevhälsans förebyggande och åtgärdande arbete. 
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De förändringar som är klara inför läsåret 20/21 är att skolan får en helt ny elevhälsa, med en 

kurator på 20 %, skolsköterska på 20 % specialpedagog 20% samt SYV på 20%.  

 

Studie- och yrkesvägledning 

ORGANISERING AV STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN  

Under läsåret 2019/20  har vi på onsdagar haft studie- och yrkesvägledare (SYV) plats och 

tillgänglig för samtliga elever på skolan. Eleverna har också kunnat nå skolans SYV via en 

webbaserad tjänst som heter ”snacka med SYV”, samt via mail och telefon. Den tiden som 

SYV har varit tillgänglig på skolan har varit avsatt för att vägleda våra elever inför studie- och 

yrkesvalssituationer, informera om utbildningar och arbetsmarknad och coachning. Eleverna 

har också fått information om hur man väljer och varför man väljer och hur elevens val kan 

påverka framtiden.  

Det är framtaget ett årshjul, där planeringen och genomförandet av det tänkta studie- och 

yrkesvägledningsarbetet framgår. Under hösten 2019 gjorde SYV tillsammans med rektor en 

utvärdering av den studie- och yrkesvägledning som pågår utifrån en central mall, samt tog 

fram en handlingsplan utifrån de utvecklingsområden som framkom. Alla elever får en 

generell vägledning genom olika informationstillfällen, om en elev har behov av mer 

fördjupad vägledning erbjuds personliga samtal. Skolans SYV har haft det övergripande 

ansvaret för skolans studie- och yrkesvägledning. I och med att skolan inte har haft en SYV 

på plats varje dag i veckan har lärare och övrig personal svarat på enklare frågor för att sedan 

hjälpa till med att boka in ett möte med SYV. När SYV har varit på plats på skolan har hon 

deltagit på de morgonmöten vi har haft med övrig personal, där har möjligheten till 

samverkan funnits. Skolans SYV har bjudit in olika representanter från branscher kopplade 

till våra program samt yrkeshögskoleutbildningar och universitet, vilket har möjliggjort att 

eleverna har kunnat göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Från läsåret 2019/20 har SYV 

varit med på EHT träffar, under dessa träffar har SYV varit delaktig i att analysera och 

utvärdera elevenkäter och skolans resultat.    
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UTVÄRDERING AV STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN  

Under året har vi haft en centralt anställd SYV som har varit tillgänglig för våra elever både 

genom närvaro och via ”snacka med SYV”, telefon och mail. Ett av uppdragen har varit att en 

gång per termin följa upp våra IM elevers studieplaner för att se så de fungerar för varje 

individ. Studie- och yrkesvägledningen har integrerats väl i undervisningen, genom att 

yrkeslärarna har en överblick på den relaterade arbetsmarknaden och samtalar kontinuerligt 

med eleverna angående detta. Svenskalärarna stöttar dessutom upp med att eleverna får göra 

CV och personligt brev där de får beskriva sina egenskaper och styrkor. Möjligheten till 

samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och övrig personal på skolan har fungerat bra, 

det har varit ett bra samarbete där både SYV och medarbetare har haft möjlighet till 

samverkan och personliga möten. Under läsåret har eleverna haft möjligheten att träffa 

företrädare för arbetslivet och utbildningsväsendet, vi har bjudit in företrädare för universitet, 

yrkesutbildningar samt representanter för våra programs olika branschtillhörighet. Skolans 

studie- och yrkesvägledare har en examen samt har en god insikt i de utbildningsvägar som 

finns, samt har ett opartiskt förhållningsätt i sitt möte med elever och vårdnadshavare. 

Eleverna har möjlighet att boka personliga möten även om det blir en process med flera möten 

så är syven på plats en dag i veckan och kan jobba kontinuerligt med eleven, vilket möjliggör 

god tillgång till studie- och yrkesvägledning. Skolans syv, har relevant examen och använder 

ett flertal olika modeller samt teorier i möten med elever.  

 

SLUTSATSER  

Tillgången på studie- och yrkesvägledning har varit god. Under det gångna läsåret har SYV 

varit på plats oftare samt att tillgången har ökat via digitala medier som ”snacka med SYV”. 

Samarbetet mellan SYV och övriga medarbetare har fungerat väl, vi kommer att fortsätta med 

att ha ett flexibelt arbetssätt i vårt samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och övriga 

medarbetare. En del som vi kan bli bättre på är att diskutera mer om hur kön samt social och 

kulturell bakgrund påverkar elevernas studie- och yrkesval.  
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Arbetsplatsförlagt lärande 

ORGANISERING AV APL 

I yrkeslärarnas tjänst ingår det att anskaffa APL-platser. Flertalet av våra yrkeslärare har stora 

kontaktnät och lång erfarenhet av branschen vilket underlättar detta arbete. Kvalitetssäkringen 

sker mellan företag/handledare och yrkeslärare genom de dokument och den app (LoopMe) 

skolan använder sig av för att i dialog med företaget säkerställa att eleven får och kan 

genomföra större delar av gymnasiekursernas mål under APL. I samband med första 

företagskontakten diskuteras elevens eventuella behov av anpassningar på arbetsplatsen.  

Fysiska besök av yrkesläraren på arbetsplatsen sker när möjligheten finns. På fordon- och 

transportprogrammet finns det fysiska svårigheter för APL-besök eftersom många av eleverna 

åker med på olika transportlinjer över södra Sverige. Tätare kontakt sker då istället via mobil 

och mejl där uppföljning av eleven sker. För att säkerställa att elevens progression i sin 

utbildning går åt rätt håll sker det minst en gång per månad en validering av elevens 

kunskaper inne på skolan. Handledarnas kompetens säkerställs via läraren och företagen. En 

viss handledarutbildning sker i samtalet mellan lärare och handledare. På fordon- och 

transportprogrammet har många handledare utbildats genom TYA:s (Transportfackens yrkes- 

och arbetsmiljönämnd) handledarutbildning och vår ambition är utbilda alla handlare. På 

programråden, som sker en gång per termin, diskuteras vad företagen tycker är viktiga 

kunskaper bland eleverna och skolan får möjlighet att förklara vikten av gymnasiekurserna. 

Oftast är det inte några konstigheter utan skola och företag brukar tycka ganska lika. Under 

programråden bjuds alla våra samarbetspartners in och får berätta om sitt företag och sin 

verksamhet för eleverna och eleverna får då mingla och ställa frågor till representanterna för 

respektive företag. Där finns möjlighet till anskaffning av APL-platser, sommarjobb och 

arbete efter skoltiden.  

För att säkerställa att alla elever får minst 15 veckor APL på tre år har schemat lagts så att 

eleverna har heldagar med yrkeskurser. Antalet dagar varierar under åren men det är alltid 

minst en dag i veckan för åk 1 från och med höstlovet för att stegvis öka i åk 2 och åk 3. Som 

mest beroende på elevens individuella val kan en åk 3 elev ha upp till fyra dagar APL i 

veckan.  
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För att APL och skolförlagd utbildning ska fungera har skolan två arbetslag. Ett för transport 

och ett för bygg och anläggning. Dessa möten ligger varje vecka och har två timmar avsatta. 

  

UTVÄRDERING AV APL 

Våra elever har APL-platser av god kvalitet. Däremot är det inte ovanligt att vi flyttar om 

eleverna mellan APL-företagen så att eleverna får med sig fler moment i kurserna. Alla 

företag gör inte samma saker och risken finns att eleven får en allt för ensidig utbildning om 

inte förflyttningar sker. Våra handledare håller god kvalitet. Dels genom dialog med 

yrkesläraren och dels genom den “lathund” som tagits fram av Academedia  och som 

innehåller tips på vad man som handledare bör tänka på när det gäller att handleda en elev. 

Trepartssamtalen fungerar relativt bra, det skiljer sig dock en del mellan yrkeslärarna i hur 

grundliga dessa trepartssamtal är. Gemensamt för yrkeslärarna är att de tar hänsyn till vad 

eleverna gör på APL och att eleverna får med sig det i bedömningen av deras kunskaper. 

Ambitionen är att utöka användningen av LoopMe-appen ytterligare och vidareutveckla 

arbetet med trepartssamtalen via den. Under kommande läsår kommer de tidigare APL-

rapporterna i pappersform att fasas ut och ersättas helt med LoopMe för tätare återkoppling 

och bättre förankring av uppgifter och APL i relation till kursmål och examensmål. Detta 

kommer även resultera i bättre närvarokontroll vid APL då uppföljning kommer att ske 

dagligen. 

När det gäller att färga in elevernas arbete på APL generellt i undervisningen kunde det vara 

bättre. Dessutom har vi ett fenomen som tar sig i uttryck i att ju mer tid eleverna är på APL 

desto svårare kan det vara att bibehålla intresset för den skolförlagda delen av utbildningen, 

det vill säga, eleverna “växer från oss”. 

Våra kopplingar till näringslivet fungerar överlag bra och företagen har ett delat intresse för 

våra elever. Det påverkar också vår förmåga att anskaffa APL-platser positivt. Det finns ingen 

elev som inte har APL på grund av brist på APL-platser. Vi har tät kontakt med branscherna 

vi utbildar i och vi är ofta inbjudna till att göra studiebesök. Studiebesök inom branschen görs 

särskilt tätt i framförallt åk 1, men även i åk 2 och åk 3 förekommer det men då bara vid ett 

eller ett par tillfällen per år.  
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Programråden fungerar olika bra på våra två program, för det ena fungerar det mycket bra 

medan det andra fungerar riktigt dåligt. Där det fungerar dåligt har vi bjudit in oss själva på 

andra skolors programråd. 

 

SLUTSATSER 

En förändring som pågår är bättre dokumentation och närvarokontroll på våra elever ute på 

APL, och detta delvis genom användningen av appen LoopMe som kommer att integreras 

ytterligare under kommande år. Först och främst kommer alla program, elever och lärare att 

använda LoopMe för tät närvarokontroll, därefter kommer uppdragen och utformningen av 

appen spegla våra program, kurser och mål. Slutligen kommer vi att utbilda alla handledare i 

hur man använder sig av den.  

Vi kommer fortsätta med hela yrkesdagar även nästa år för att göra det möjligt för eleverna att 

vara ute på APL löpande under året. I vår plan för nästa år ingår även att försöka få våra 

handledare att genomföra Skolverkets handledarutbildning. För övrigt anser jag att vi är på 

rätt spår med vår APL och att det alltid finns förbättringspunkter men inga allvarliga brister i 

dagsläget.  Eleverna säger sig trivas med hur APL är jämt fördelat över läsåret, då de tycker 

det är en fördel att blanda skolundervisning med praktisk undervisning i den omfattning som 

idag sker. Det hinner inte bli för mycket av något som eleverna uttrycker det. 

 

Normer och värden 

ORGANISERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN 

Genom dialog med lärarna, lektionsbesök och elevråd samt elevnära ledarskap får jag som 

rektor en god uppfattning om undervisningens syn på värdegrund genom att iaktta hur lärare 

och elever interagerar med varandra i klassrummet. Under distansundervisningen var jag 

inbjuden till samtliga lektioner som skedde via Hangouts och Meet. På så sätt kunde jag som 

rektor bibehålla inblicken i skolans undervisning.  

Mentorernas värdegrundsarbete sker ofta med eleverna i de dagliga dialogerna både under 

lektionstid men framförallt på mentorstiderna. Även mentorstiderna har skett digitalt under 
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distansundervisningen. Yrkeslärarna arbetar mycket med enskilda samtal när en elev inte 

uppför sig som förväntat. Alla lärarna är snabba på att agera om det uppstår situationer som 

går utanför vår värdegrund. Det sker även en tät och ständig dialog med elevernas 

vårdnadshavare. 

Skolan har ett antal ordningsregler som tagits fram ihop med rektor och elevråd. Alla elever 

som ska börja på skolan skriver på dessa ordningsregler. Där står det bland annat att vi ska 

behandla varandra med respekt och vara rädda om skolans utrustning 

En ökad medvetenhet och ett bra värdegrundsarbete ger en skola med färre kränkningar och 

bättre trivsel och trygghet för elever och personal. Det medför bättre förutsättningar för 

elevers närvaro och högre måluppfyllelse. Likaså ökar möjligheten att elever och personal 

rekommenderar skolan till andra. 

Vi har även drivit kampanjen Nej till Näthat (Prinsparets Stiftelse) på våra sociala medier 

vilket uppskattats mycket av våra elever och deras vårdnadshavare. Att driva 

värdegrundsfrågor på sociala medier är något vi kommer att fortsätta med under kommande 

läsår. 

 

UTVÄRDERING AV ARBETET MED NORMER OCH VÄRDEN  

Enligt enkäten är samtliga elever (100 %) som svarat på enkäten trygga med skolans personal. 

Majoriteten (93 %) känner sig också trygga i klassen. 
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Det är 95 % av eleverna som i någon omfattning anser att lärarna motiverar och hjälper till för 

att det ska gå så bra som möjligt i undervisningen. Det indikerar att vi är på rätt väg och ska 

fortsätta arbetet med att få våra elever att visa sina bästa sidor genom att låta dem ta ansvar 

för vissa arbetsområden. Inom yrkesämnena är det mycket grupparbeten som skapar en 

inkluderande undervisning där elevernas kunskaper och ansvar tas till vara. Likaså genom 

formativa samtal där vi utnyttjar att det är små grupper. Här tycker 71 % av eleverna att de får 

tillräcklig information om hur det går i studierna medan 24 % tycker det kan förbättras, 5 % är 

inte alls nöjda. De samtalen påverkar hur undervisningen läggs upp för eleverna. Vi försöker i 

alla lägen att möta eleverna efter deras förmåga och när vi upptäcker konflikter tar vi tag i det 

omedelbart och tvingar alla inblandade att samtala med varandra ihop med någon vuxen. Det 

är snabba reaktioner bland lärarna på kränkningar men även andra elever som inte är direkt 

inblandade signalerar tidigt om de tycker det inte står rätt till i klassen. Det kan vara att någon 

elev reagerar på att en klasskompis inte riktigt tas emot i gruppen.  

 

SLUTSATSER 

Värdegrundsarbetet blir allt mer viktigt i takt med att elevernas användning av sociala medier 

ökar. Numera har skolan inte bara vad som händer i klassrummen och på skolan att ta hänsyn 

till och arbeta med. Det är allt mer vanligt att bråk börjar på sociala medier för att sedan 

fortsätta framförallt psykiskt i skolan. Här har vi som skola ett stort utvecklingsområde i hur 

vi hanterar detta då det på vissa sätt är främmande för vår generations lärare. Det som är både 
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bra och dåligt på vår lilla skola är att eleverna inte kan undvika varandra under skoldagen och 

har det då dragits igång trakasserier mot någon elev så blir det väldigt jobbigt för den eleven 

att komma till skolan. Fördelen med den lilla skolan är att dessa trakasserier upptäcks tidigt så 

insatser i form av samtal med elever och vårdnadshavare kan ske direkt.  

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Med beaktande av rådande förutsättningar och ramfaktorer befinner sig skolan i ett gott läge. 

Andelen godkända elever och helt nöjda elever kan däremot, teoretiskt sett, alltid öka. Den 

väg skolan är inne på bedömer vi som den mest pragmatiska att gå mot ytterligare 

resultatförbättring: samsyn, noggrannhet, tydlig struktur och fortsatt kompetensutveckling av 

personalen är några av de delar vi kommer att fortsätta ha fokus på. 

 

 

Om skolan  

Hagströmska gymnasiet i Linköping ingår i Praktiska Sverige AB, som i sin tur ingår i 

AcadeMedia. Praktiska Sverige AB bedriver yrkesutbildning på 33 gymnasieskolor över hela 

Sverige. Vid skolorna erbjuds nationella yrkesprogram och introduktionsprogram. 

 

Utbildningar och elever 

Hagströmska gymnasiet har två nationella yrkesprogram samt IMV och IMY.  

Bygg och anläggning- inriktning/anläggningsförare samt fordon och transportprogrammet 

inriktning/transport 

Samtliga program är praktiska yrkesprogram där majoriteten av eleverna är killar även om 

andelen tjejer ökar och ligger på ca 20%. 
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Personal 

Skolledningen består av rektor. Övrig personal är en admin på 75%, fem yrkeslärare, fyra gg- 

lärare samt elevhälsopersonal. Skolan har två arbetslag, ett för fordon och ett för bygg.  

Lokaler 

Skolans lokaler är inte anpassade för skolverksamhet, huvudbyggnaden ligger på våning 6 i 

ett kontorshus och det saknas tillräckligt med hängutrymmen för eleverna. Vårt skolbibliotek 

är blygsamt och fungerar idag mer som ett extra grupprum. Vi ligger på ca 20 minuters 

promenadavstånd från city.  Skolan har löst matfrågan med hjälp av catering från en lokal 

lunchrestaurang.  

Våra verkstäder håller hög kvalitet på både fordonssidan och byggsidan. 

Från höstterminen 2021 finns det långtgående planer på att flytta skolan till andra lokaler i 

samma område. Även Praktiska gymnasiet och Framtidsgymnasiet kommer flytta in i samma 

lokaler.  

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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BILAGOR 

DIAGRAMBLAD 1-5 

 



Underlag för utvärdering 2019/2020
Hagströmska Linköping



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



Avgångselever – examensgrad



Avgångselever – mörkertal
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Totalt BA FT

Mörkertal Andel examen (%) officiell statistik

Andel examen (%) (inkl. mörkertal)

Mörkertal

Den officiella statistiken/resultaten 
innehåller enbart elever som har ett 
fullständigt eller utökat program. Elever 
som dock har reducerat program eller 
betygsunderlag saknas (”streck”) i någon 
kurs är inte med i den officiella statistiken. 

Vi följer upp samtliga våra elever –
således får ni ta del av både den officiella 
och inofficiella statistiken/resultaten. 

Har man ett stort mörkertal kan man 
diskutera: 
- Hur arbetar vi med reduceringar? –

När, Varför?
- Har vi många BUS (betygsunderlag 

saknas)? Vilka kurser? Vilken årskurs? 
Varför? 

Officiell statistik Inofficiell statistik inkl. mörkertal

Examensbevis JA Studiebevis om minst 2500 JA

Radetiketter  Antal Radetiketter  Antal

PGO 17 PGO 1

HAGSTRÖMSKA 17 HAGSTRÖMSKA 1

Hagströmska Linköping 17 Hagströmska Linköping 1

BA 6 FT 1

FT 11 Totalsumma 1

Totalsumma 17

Antal med examensbevis
Antal med studiebevis med 

minst 2500 P

Studiebevis under 2500 JA

Radetiketter  Antal

PGO 3

HAGSTRÖMSKA 3

Hagströmska Linköping 3

FT 3

Totalsumma 3

Antal med studiebevis under 

2500 P



Avgångselever – GBP



Avgångselever - behörighet till högskola (yrkesprogram)

Programtyp (Alla)

Radetiketter

 Andel som läst 

yrkesprogrammet 

PGO 0,0%

HAGSTRÖMSKA 0,0%

Hagströmska Linköping 0,0%

BA 0,0%

FT 0,0%

Totalsumma 0,0%

Andel högskolebehöriga elever av de 

som läst Yrkesprogrammet



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



Betygsfördelning



Betygsfördelning Introduktionsprogram



Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar



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 värdegrund





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 elevenkäten: 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


