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1. Ledare - Rektor har ordet

Läsåret 2020/2021

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. Tillsammans med elever, lärare, elevhälsoteam och övrig
personal kommer vi långt.

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.

Läsåret 20/21 var extraordinärt på grund av den rådande pandemin. Majoriteten av alla elever hade
under vårterminen distansundervisning i någon omfattning.
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2. Vårt kvalitetsarbete

Vår kvalitetsmodell

Inom Hagströmska vilar det systematiska kvalitetsarbetet på vår gemensamma
kvalitetsledningsmodell och är inriktat mot de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam
definition av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas.
Det innebär också att vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt
utvecklas och nå uppsatta mål.

Vår kvalitetsdefinition:

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt huvudmannen och
skolledningen organiserar och skapar förutsättningar för
utbildningens och undervisningens genomförande, dels om andra
förutsättningar i form av t.ex. sammansättning av personal och
elever.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten i det vi
gör.

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de
nationella målen.

Våra framgångsfaktorer:

Uppdraget i fokus

- Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut.

Proaktiv uppföljning

- Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och
medarbetare i förbättringsarbetet.

- Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att korrigera brister
och avvikelser.

Kollegial samverkan

- Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till att
verksamheten utvecklas

- Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.

Aktiv resursfördelning
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- Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och behov.

Gemensamma kvalitetsuppföljningar

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar
av resultat enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är:

● en koncerngemensam elevenkät (januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av
utbildningen

● en likabehandlings- och värdegrundskartläggning (oktober) som syftar till att ge underlag till
vår plan mot kränkande behandling och kartlägga risker för diskriminering

● två undervisningsutvärderingar (november och april) där eleverna får möjlighet att ge sin bild
av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven. Syftet är
att skapa underlag för att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås
under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på
skolan presenteras i resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina
kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre
måluppfyllelse nästa läsår.

Lokal utvecklingsorganisation

Fyra gånger om året genomför rektor och personal analysseminarier där arbetet med att utveckla
verksamheten analyseras och bildar underlag till beslut om hur arbetet ska fortskrida. Eleverna görs
delaktiga i arbetet genom att de flera gånger om året får besvara olika enkäter om hur de ser på
verksamheten. Resultaten av enkäterna diskuteras sedan av mentorerna/i elevråd och klassråd.

På enhetsnivå genomförs olika former av utvecklingsarbete med syfte att kontinuerligt kartlägga, följa
upp och tillsammans utveckla verksamhetens kvalitet. Exempel på utvecklingsarbete som rör
undervisning är ett pågående arbete med att utveckla formativ och kvalitativ återkoppling till elever,
kvalitetssäkrad betygsättning och bedömning samt lokala undervisningsutvärderingar och analys.
Detta arbete har varit en del av det systematiska kvalitetsarbetet och bedrivits i olika former av
kollegialt lärande.

Andra exempel på kontinuerligt utvecklingsarbete är arbete med det arbetsplatsförlagda lärandet
(APL). Här har fokus legat på utveckling av programråden, implementering av digitala verktyg för
återkoppling och uppföljning, samt utvärderingar av APL-företag och handledares upplevda kvalitet av
skolans arbete med APL för att upptäcka styrkor och utvecklingsområden inför nästa år. Även
elevhälsans förebyggande arbete och delaktighet i våra sociala medier har varit ett område för
systematisk utveckling med syfte att upplysa, vägleda och uppmuntra till att söka stöd i frågor som
elever efterfrågat i tidigare utvärderingar gällande värdegrund.
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3. Resultatredovisning (resultatkvalitet)
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, d.v.s. de mål som finns i
läroplanen och varje programs examensmål.

Kunskaper

Avgångselever

Den totala andelen elever med examen 2021 var 83% vilket motsvarar 8% lägre än rikssnittet på 91%
under 2020. Detta är också en minskning gentemot föregående år då den totala andelen med examen
var 94% och således över rikssnittet. Fördelningen mellan programmen är något ojämn med 78% av
eleven med examen inom fordons- och transportprogrammet och 100% med examen inom bygg- och
anläggningsprogrammet. Alla elever med saknad examen var därmed elever på fordons- och
transportprogrammet. Vi är inte nöjda med resultatet, men ser inte heller utvecklingen som början på
en trend utan en avvikelse från den tidigare positiva utveckling skolan haft under föregående år.

Orsakerna är komplexa men det finns stor anledning att misstänka de rådande omständigheterna
som Covid-19-pandemin och den nödvändiga distansundervisningen orsakat och som drabbat
avgångseleverna under två år. Varför antalet elever med saknad examen återfinns på fordons- och
transportprogrammet kan också möjligen härledas till att antalet elever som läst programinriktat
inriktat val inom gruppen varit relativt hög i jämförelse mot bygg- och anläggningsprogrammet.
Ytterligare en orsak är att 13% av eleverna på fordons- och transportprogrammet inte har slutfört sitt
gymnasiearbete, vilket är en avvikelse från tidigare år. Vi är dock säkra på att den positiva trenden
från tidigare år kommer att fortsätta under nästa läsår när omständigheterna och undervisningen
återigen återgår till det normala.

Elevernas genomsnittliga betygspoäng (GBP) visar 2021 på 11,9 vilket är en liten ökning gentemot
föregående då det visade 11,5. Dessa är lägre än rikssnittet för 2020 som visade 14,3 genomsnittliga
betygspoäng. Vi är trots detta nöjda med den positiva utvecklingen, men kommer att vidareutveckla
kvalitetsarbetet med undervisning samt betyg och bedömning för att försöka få våra elever att höja
sina genomsnittliga betygspoäng under kommande läsår.
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Samtliga elever

Betygsfördelningen under 2021 visar på mycket små skillnader gentemot föregående år, men
fortfarande en något positiv utveckling med större andel högre betyg än E än tidigare, samtidigt som
andelen med betyget F är oförändrad från föregående år på 13%.

Andelen flickor har under 2021 haft en relativt positiv utveckling av betygsfördelningen med 7% som
har betyget F i jämförelse med 10% under föregående år. Här visar resultaten även på relativt stor
ökning av andelen betyg inom spannet C-A vilket är glädjande. Andelen pojkar har under 2021 en
nästintill oförändrad betygsfördelning gentemot föregående år.

En av de kurser som är obligatorisk för examen och som har flest underkända betyg under läsåret är
Matematik 1a där andelen F är 14% jämfört med 7% under föregående år. En orsak till den negativa
utvecklingen är troligtvis svårigheterna med att bedriva effektiv distansundervisning i ett ämne som
Matematik. Ytterligare en sådan kurs är Gymnasiearbete där andelen med betyget F är 13% under
läsåret jämfört med 0% under föregående år. Även här finns anledning att misstänka elevernas
avsaknad av tillgång till skolans lokaler under pandemin samt att de flesta gymnasiearbeten
genomförts gruppvis med behov av välfungerande samarbete mellan elever. Både Svenska 1 och
Engelska 5 visar däremot på en positiv utveckling där förstnämnda visar på 5% med betyget F och
6% i sistnämnda. Särskilt Svenska 1 visar en förbättring med 7 procentenheter gentemot föregående
år.
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Det systematiska kvalitetsarbetet bör fortsätta analysera orsakerna till andelen elever med
underkända betyg för att hitta arbetssätt som förebygger och åtgärdar anledningarna till dessa för att
försöka minska andelen under kommande läsår.

På grund av rådande omständigheter har vi inte genomfört nationella prov utan utformat liknande
examinationer i respektive ämne och vid behov använt tidigare prov för formell bedömning.

Elever på introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen visar på mycket stor positiv utveckling med endast 3% med andelen
betyget F under 2021 i jämförelse med 17% under föregående år. Orsakerna är flera och komplexa
vilket gör denna positiva utveckling svår att enkelt härleda, men en möjlig orsak kan vara att relativt få
elever på programinriktat val under detta läsår bedömdes ha stora kunskapsbrister i de saknade
ämnena. En annan trolig orsak är att arbetet med att göra elever behöriga till gymnasieskolan till stor
del gjordes under intensiv och tät en-till-en-undervisning. Oavsett orsakerna är detta en väldigt
lovande utveckling och något som vi behöver analysera ytterligare för att utveckla och förbättra under
kommande läsår.
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Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av
huvudmannen under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas
därefter i en separat bilaga.

Normer och värden

Utvärderingarna av trygghet och värdegrund visar en överlag positiv utveckling mot föregående år.
Majoriteten av undersökningsområden visar på en positiv trend eller någorlunda oförändrad, vilket är
glädjande och antyder att värdegrundsarbetet ger resultat i önskad riktning. Några positiva exempel är
att 100% (+7%) av eleverna känner sig trygga i sin klass, 98% (+2%) känner sig trygga i skolan, 95%
upplever att de inte blivit illa behandlade av andra elever (+6%) eller lärare (+4%), samt att 70%
(+13%) vet vad skolan gör för att se till att ingen blir illa behandlad.

Endast något enstaka område visar på en negativ trend och där är det framförallt arbetet med att
utforma ordningsregler samt arbetsro i skolan som är statistiskt relevant att belysa. Arbetet med att
gemensamt med eleverna utforma ordningsregler visar en minskning med 13% och behöver återigen
ses över. De är ett återkommande arbete som skolan arbetat med och behöver fortsätta arbeta med.
Utvärderingen gällande studiero i skolan är gjord under 2021 och alltså under pågående pandemi och
distansutbildning, vilket gör siffrorna något svåra att uttolka.
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Ett nytt undersökningsområde jämfört med tidigare år är om eleverna tycker att det är en bra
studiemiljö på skolan som visar förhållandevis låga positiva värden (69%) i jämförelse med andra
undersökningsområden. Även denna undersökning är gjord under 2021 under pågående pandemi
och distansutbildning vilket kan ha påverkat svaren negativt. Skolmiljön har i realiteten varit elevens
hem eller annan offentlig plats. Vi behöver dock analysera detta ytterligare och jämföra mot nästa
läsår för att få en bättre bild av orsakerna till detta.

4. Övergripande utvärdering av verksamheten
(strukturkvalitet & processkvalitet)

Undervisning – kunskaper och värden

Organisering av undervisningen

Alla lärarna på Hagströmska gymnasiet är arbetsplatsförlagda mellan 08.00 -17.00, utöver dessa
timmar har vi enligt avtal 5h/v i förtroendetid. 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 det på transport inte är öppet för lärling. Detta beror på YKB som
kräver minst 250h lärarledd klassrumsundervisning. Trots detta har vi organiserat APL efter Praktiska
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gymnasiets förhållningssätt med lärling genom att ha APL 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. De praktiska delarna kräver inte lika mycket för- och efterarbete som de
teoretiska. 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 lyfter elever. Här stämmer vi av frånvaro och om det inte fungerar med undervisning eller
om någon inte hänger med i undervisningen. Utöver dessa möten har vi även varannan vecka PIA
utbildning. Under året har vi arbetat med lektionsplanering samt betyg och bedömning. Det är
försteläraren som håller dessa utbildningstillfällen. Under utvärderingsdagarna i juni har vi avrundat
lektionsplaneringarna med en föreläsning av skolans specialpedagog med fokus på extra
anpassningar. Skolan har också tagit hänsyn till elevernas svar i AcadeMedias elevenkät där lärarna
tillsammans med transport- eleverna, som var de som var mest missnöjda, ändrat det som är möjligt i
undervisningen. Bland annat har åk 3 eleverna planerat och genomfört en tredagars resa till Falun.
Detta arbete har sedan även använts till elevernas gymnasiearbete där det handlar om planera,
genomföra och utvärdera. Detta har varit positivt för elevernas inställning till programmet även i de
andra årskurserna då de ser att det kan vara roligt om man hänger i.

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 åk1 och årskurs 2 eleverna.
Detta för att slippa hål i schemat. Eleverna har fortsatt under läsåret bjudits på frukost varje morgon
då många av våra elever har lång resväg och inte ätit frukost på morgonen. Elevrådet har fast
mötestid med rektor en gång i månaden och dessa möten föregås av klassråd där eleverna lyfter
aktuella frågor som elevrådet framför till rektor.

Elevhälsoteamet har möten varje vecka och i tre av fyra möten bjuds elevernas mentor in till mötet.
Det är alltid en mentor per möte. Detta för att säkerställa att ingen elev ”trillar mellan stolarna” vad det
gäller studieresultat samt måluppfyllelse.

Utvärdering av undervisningen

Generella utvärderingar av undervisningen har gjorts centralt via Academedias enkätundersökningar
under höstterminen 2020 samt under vårterminen 2021, medan lokala utvärderingar av specifika
kurser har gjorts under slutet av vårterminen 2021. I relation till varandra visar de centralt genomförda
utvärderingar en positiv utveckling över läsåret och överlag goda resultat.

Exempel på starka positiva trender ses bland annat i hur lärarna ger förklaringar och återkoppling, hur
lärare delger grunderna för betyg och bedömning, om lärare möjliggör elevinflytande, om lärarna är
bra på att skapa arbetsro, samt om lärarna varierar undervisningen. Något område är mer eller
mindre oförändrat, som om läraren ger bra information till eleven om hur det går i kursen.

Den generella upplevda nöjdheten med undervisningen på skolan visar också en starkt positiv
utveckling över tid, vilket är mycket glädjande. På enkätfrågan ”Jag är nöjd med undervisningen på
min skola” visade Hagströmska Linköping på 61% positiva svar under 2019, därefter 70% under 2020
och nu 81% under 2021, trots rådande pandemi och distansundervisning. Detta innebär en ökning
med 20 procentenheter i generell nöjdhet med undervisningen under en treårsperiod. Även andelen
som svarat negativt på denna fråga har minskat i liknande omvänt förhållande.
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Endast ett undersökningsområde visar på en negativ utveckling under läsåret och det är hur bra hjälp
läraren ger eleven under skolarbetet. Den negativa utveckling visar sig alltså under vårterminen 2021
när undervisningen övergått till distansundervisning, vilket skulle kunna vara den huvudsakliga
anledningen till denna utveckling. Samtidigt är detta ett viktigt område att uppmärksamma och det
systematiska kvalitetsarbetet och kollegiala lärandet har under året diskuterat formativa arbetssätt
relativt ingående, varför detta resultat ändå tyder på att det området måste följas ytterligare.

Utöver de resultat som de centralt utförda undersökningarna visar upplever vi att respektive utbildning
har blivit mer strukturerad och målinriktad över tid. Detta är ett resultat av att programmens arbetslag
har varit relativt intakta över tid, att yrkeslärare utan lärarutbildning fått fortbildning inom Academedia,
samt att det systematiska kvalitetsarbetet fokuserat på struktur, planering, återkoppling, samt betyg
och bedömning i former av kollektivt lärande. Detta har bland annat möjliggjort för att organisera
ämnen och kurser efter examensmål med särskild fokus på vissa områden för att bättre
strömlinjeforma elevernas progressiva utveckling mot det yrkeskunnande och den yrkesidentitet som
branschen efterfrågar. Examensmålen har i detta arbete analyserats, förtydligats och indelats i
punktform varpå de introducerats i undervisningen, samt grafiskt i klassrummet och även informerats
om vid skolstart för elever och föräldrar.

Att arbeta långsiktigt mot examensmål möjliggör även för bättre integration av värdegrundsfrågor i
yrkesämnen då begrepp som yrkeskultur, att vara del av gemenskapen på en arbetsplats och
samarbete bättre uppmuntrar till dessa diskussioner än specifikt innehåll och kunskapskrav i kurser
ofta gör.

Arbetet med extra anpassningar och stöd har fungerat relativt väl under året, men arbetet har också
försvårats av rådande omständigheter under Covid-19-pandemin. Undervisande lärare har i stor mån
anpassat sin undervisning inom ramen för vanlig undervisning, i samråd med specialpedagog och
speciallärare. Elever med behov av extra anpassningar har också haft stor hjälp av de hjälpmedel
som eleverna har tillgång till på deras Chromebooks. Framförallt är det tal-till-text-funktioner,
talsyntes, ordprediktion samt rättningsprogram som StavaRex och SpellRight. Alla elever har tillgång
till dessa hjälpmedel och vidare utbildning har getts efter behov. Många lärare har också utvecklat
arbetet med extra anpassningar på grund av pandemin. Exempel på detta är videoinspelningar av
lektionsgenomgångar, inlästa artiklar och dokument (där talsyntes annars inte fungerar), samt fokus
på användarvänlighet i hur Google Classroom organiseras. Elever med särskilda behov av stöd har
kallats in för undervisning på skolan under pandemin, antingen av undervisande lärare eller av
speciallärare. Däremot har vårterminen på grund av distansundervisningen lett till att fler elever än
vad som hade varit aktuellt vid skolförlagd utbildning behövt särskilt stöd, vilket gjort att resurserna
under vårterminen varit överansträngda. Vi kommer att följa upp de elever som inte nådde målen
under vårterminen och erbjuda en konkret plan för att åtgärda de kunskapsbrister som
distansundervisningen ledde till.

Arbetet med att möta elevers behov av ledning och stimulans har på flera områden förbättrats under
läsåret. Det har under delar av utbildningen inom fordons- och transportprogrammet funnits brister i
variation och ledarskap då delar av kurser varit teorifokuserade och för eleven relativt enformiga. Här
har arbetet med att implementera simulatorkörning utvecklats på mycket positiva sätt där elevgrupper
har delats upp i mindre grupper som omväxlande läser teori, övningskör i simulator eller har
övningskörning i verklig miljö. Detta ger bättre studiero, mindre grupper och mer praktisk övning.
Detta arbete har gett mycket goda resultat och kommer att fortsätta under nästa läsår.

Undervisningen i gymnasiegemensamma ämnen präglas till viss del av yrkesutgången inom
respektive program, så även samverkan mellan dem, men här finns utrymme för förbättring och
vidareutveckling. I det kollegiala systematiska kvalitetsarbetet har undersökningar av personalens
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önskningar visat på ett intresse för vidareutveckling av infärgning, samverkan och behov av att stärka
upp arbetet med yrkesidentitet. Detta är ett rimligt fokusområde inför nästa års kvalitetsarbete.

När det kommer till elevinflytande över innehåll, arbetssätt och utbildning överlag finns flera olika
former för detta, även om det också här finns utrymme för förbättring och vidareutveckling. Exempel
på arenor för direkt elevinflytande är utformningen av ordningsregler, individuellt val, önskemål om
APL-plats och branschinriktning, elevråd och möjlighet att lyfta frågor om inflytande vid mentorstid och
klassråd. Andra områden för direkt inflytande är de möjligheter till påverkan och val av uppgifter,
undervisning och arbetssätt som undervisande lärare erbjuder. Indirekta möjligheter till elevinflytande
är de lokala kursutvärderingar som görs i slutet av året och som ligger till grund för analys och
utveckling av kurser och arbetssätt inför nästa läsår. Andra former av indirekt elevinflytande är de
utvärderingar av upplevd framgång i att nå examensmålen som också ligger till grund för analys och
utveckling av utbildningarnas helhet.

Ett annat område som påverkar undervisningen är implementeringen av APL-verktyget LoopMe som
är en digital tjänst och mobilapp där vi har möjlighet att följa, utvärdera och ge uppdrag till elever på
APL. Detta beskrivs närmare under avsnittet som rör APL, men verktyget ger läraren bättre
information och återkoppling om vad som sker på APL och kan även ge elever relevanta
arbetsuppgifter som kan kopplas till målen. Dessa arbetsuppgifter och den information som läraren får
från APL i form av anteckningar, loggbok, uppgifter, bilder och video bidrar också till att utveckla
undervisningen i skolan. Detta arbete är relativt nytt med det finns stor anledning att tro att vi kan
vidareutveckla detta och bättre integrera skolans undervisning i det som sker på elevernas APL och
på så sätt bättre skräddarsy utbildningen efter branschen.

Slutsatser

Utifrån de rådande omständigheter som påverkat undervisningen under läsåret är den sammantagna
bilden av hur väl undervisningen har fungerat övervägande positiv, vilket utvärderingarna i allra
högsta grad visar. Däremot finns flertalet områden som behöver vidareutvecklas och förbättras i
undervisningen inför kommande läsår.

Vi ser samtidigt flera styrkor som vi vill hålla efter och bygga vidare på. Framförallt är den generella
nöjdheten med undervisningen hög och har haft stark positiv utveckling under flera års tid. Andra
styrkor som framkommer och som vi vill hålla efter är hur lärarna ger förklaringar och återkoppling, hur
lärare delger grunderna för betyg och bedömning, om lärare möjliggör elevinflytande, om lärarna är
bra på att skapa arbetsro, samt om lärarna varierar undervisningen.

Områden som behöver förbättras och vidareutvecklas under nästa år är återigen arbetet med att
involvera elever i utformningen av ordningsregler, samt om läraren ger eleven bra information om hur
de ligger till i kursen. Ytterligare områden för förbättring är elevernas upplevda nöjdhet med
studiemiljö och studiero i skolan, som visat negativ utveckling under läsåret. Här kvarstår dock frågan
hur man ska utvärdera resultatet då det lägsta värdet uppmättes under pågående
distansundervisningen. Det finns alltså en möjlighet att eleverna snarare utvärderat bristen på
arbetsmiljö och möjligheten till studiero i hemmet. Samtidigt måste den negativa trenden analyseras
och följas upp under nästa år då förhållande är tillbaka till ordinarie skolförlagd undervisning. Dessa
svagheter i relation till undervisningen bör upptas och bli områden för skolans systematiska
kvalitetsarbete och kollegiala lärande.

En annan svaghet från detta läsår är andelen elever inom fordons- och transportprogrammet som
saknar examen (13%). En anledning bedöms vara underkända gymnasiearbeten på grund av bristen
på studiemiljö som avsaknaden av tillgång till skolans lokaler orsakar. En annan bidragande orsak är
även andelen elever som först antagits till ett introduktionsprogram för att sedan gå över på ett
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nationellt program.  Oavsett orsak är avsaknaden av examen en allvarlig brist som behöver bli ett
fokusområde för skolans systematiska kvalitetsarbete under kommande läsår för att förhindra att en
negativ trend uppstår.

Det finns även andra pågående processer som vi anser vara positiva och som vi vill vidareutveckla.
Arbetet med att organisera och strukturera utbildningen och dess kurser efter examensmålen
upplever vi också som en styrka för att befästa den yrkesidentitet och det yrkeskunnande som
branschen kräver. Vi anser att detta arbete ger elever en bättre helhetssyn på utbildning och dess
syfte, men även att en förstärkt yrkesidentitet stärker elevernas målbilder och således deras
motivation att nå dit. Att vidareutveckla arbetet med yrkesidentitet, examensmål och helhetssyn på
utbildningen är ett rimligt fokusområde för skolans systematiska kvalitetsarbete inför nästa år.

Andra fördelaktiga processer som vi upplever påverkar undervisningen och elevernas lärande positivt
är integreringen av simulatorkörning i respektive program. Förstaårselever genomgår i dagsläget hela
grundutbildningen för aktuellt fordon under första läsåret, vilket ger betydligt mer kunskaper inför
årskurs två när övningskörning börjar. Detta ger även möjlighet till uppdelning av klasser i mindre
grupper för bättre lärartäthet, variation i undervisning och bättre studiero. Vi ser att detta arbete är
mycket lovande på flera olika plan och kommer att vidareutveckla detta under kommande läsår.

Vi bedömer att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd fungerar bra men att
omständigheterna under pandemin överansträngt skolans resurser att erbjuda ett fåtal elever stöd i
samma omfattning som behövts. Vi ser detta som en tillfällig avvikelse på grund av de omständigheter
som var och vi kommer att följa upp de elever som inte nådde målen under vårterminen och erbjuda
en konkret plan för att åtgärda de kunskapsbrister som distansundervisningen därmed ledde till.

Introduktionsprogram (IM)

Organisering av introduktionsprogram

I början av terminen blir våra elever kallade till ett möte med skolans specialpedagog, speciallärare
och syv där man tillsammans med elev och vårdnadshavare tar fram en plan för elevens studier.
Eleverna gör även olika tester i engelska, matematik och svenska för att vi som skola 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 så 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.

En elev som går programinriktat val går med våra behöriga elever på skolan. Målet är att eleven skall
bli behörig under elevens första år. En elev på yrkesintroduktion har möjligheten att läsa mot att bli
behörig till ett nationellt program eller att gå mot anställningsbarhet. 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 IMV och IMY har
möjligheten att läsa utbildningen som lärlingar, vilket innebär att eleven har minst 50% av tiden förlagd
ute på ett företag.

Under EHT samlas mentor, rektor,  specialpedagog, SYV och skolsköterska. Alla elever inklusive
IM-elever lyfts, hur deras utveckling går och hur man kan ändra och anpassa deras utbildning för att
de ska nå målen i sina kurser. Tre gånger per termin samlas alla lärare, mentorer EHT-team och
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ledning och går igenom elevernas måluppfyllelse och utifrån det sker samplanering mellan EHT och
personal för att kunna arbeta med det förebyggande och främjande arbetet och ökad måluppfyllelse.
Vi använder oss av ett digitalt måluppfyllelsedokument som varje lärare fyller i. I dokumentet
framkommer det hur det går för eleven och vilka anpassningar som görs. Vi har även haft
onsdagsmöte, där det finns möjlighet att lyfta elever som har behov av extra stöd i någon form. Vi har
under det gångna året haft en fast tid varje månad 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

Elevernas studieplaner 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. 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 egna perspektiv. Eleven får också 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. Den struktur som satts upp har fungerat förhållandevis väl och det är
uppföljning med eleverna via mentorer hur deras studiegång går. Vissa elever har även erbjudits ett
fjärde år samt i åk 1 och åk 2 erbjudits att gå om ett år då de inte följt den struktur som lagts upp på
grund av frånvaro. Många elever upplever att de fått de stöd de är i behov av.  Alla elever på
IM-program har under distans erbjudits att arbeta skolförlagd med sina gymnasiegemensamma
ämnen.

Ytterligare statistik avseende resultat efter genomfört introduktionsprogram tillgängliggörs av
huvudmannen under höstterminen, analyseras inom ramen för ett analysseminarium och redovisas
därefter i en separat bilaga.

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 får rätt stöd från början. En annan framgångsfaktor under det gångna läsåret som
skolan ser, är de kontinuerliga uppföljningar av elevernas 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. Utifrån den analys
vi har gjort, kan vi se att en stor andel av eleverna har för låga förkunskaper i de grundskoleämnen
som eleven läst samt att en liten andel elever hade hög frånvaro och inte lämnade in sina uppgifter.

Vi kommer att ta med oss arbetet med de kontinuerliga avstämningarna för att vi har sett att detta har
gett goda resultat, utifrån årets resultat kan vi också se att en andel elever inte når målet. Där behöver
vi se över eventuella förändringar som kan behöva göras för att möta upp eleverna behov. Vi behöver
involvera EHT i detta arbete.
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Bedömning och betygsättning

Organisering av bedömning och betygsättning

Arbetet med bedömning och betyg har varit ett återkommande arbete i skolans systematiska
kvalitetsarbete under läsåret. Framförallt har fokus legat på hur bedömning och betygsättning ska
vara så allsidig och likvärdig som möjligt, men också hur återkoppling ges till elever. I former för
kollegialt lärande har personalen därmed fortbildats och arbetat med olika aspekter av kvalitetssäkrad
bedömning och betygsättning med fokus på områden som: formella och informella
bedömningssituationer, formativ och summativ bedömning, planering för bedömning, formativa
arbetssätt, validitet och reliabilitet i bedömningsfrågor, samt analytisk och holistisk bedömning. Utöver
det har personalen gemensamt analyserat kunskapskravens viktigaste värdeord i teoretiska och
praktiska moment för ökad samsyn vid bekömning och betygssättning. Detta är ett återkommande
område som skolan arbetat med under flera års tid med goda resultat varför det planeras att fortsätta
under kommande läsår. Arbetet har drivits av försteläraren som baserat fortbildningen och det
kollegiala lärandet i Skolverkets nya allmänna råd för betygsättning, Skolverkets bedömningsstöd,
samt webbkursen Bedömning och betyg för Academedias gymnasieskolor.

När det kommer till återkoppling har personalen utbildats i olika former av återkoppling och diskuterat
lämplighet och funktion med olika tillvägagångssätt i olika situationer där de huvudsakliga områdena
varit: summativ och kvantitativ återkoppling, formativ och kvalitativ återkoppling, informell och generell
återkoppling, samt formell och specifik återkoppling. Detta har varit ett efterfrågat område att få
fortbildning i hos personalen och arbetet kommer att fortsätta under kommande läsår.

Vid perioden för den faktiska betygsättningen har vi avsatt en hel studiedag för fortbildning och
kollegialt lärande med eftermiddagen planerad för sambedömning och gemensam diskussion av
svårbedömda fall, samt enstaka fall där undantagsbestämmelsen bör tillämpas. Förstelärare har drivit
det kollegiala lärandet och varit handledare för lärare som önskat stöd i bedömningen.

Elevernas kunskapsutveckling och möjlighet att nå målen summeras och följs upp månadsvis i
elevavstämningar för varje kurs, i Schoolsofts kurs- och uppgiftsmatriser, samt diskuteras och
analyseras vid elevkonferenser en gång under höstterminen och en gång under vårterminen. Dessa
elevkonferenser samt den övriga dokumentationen ligger sedan till grund för återkopplingen till elever
och vårdnadshavare vid utvecklingssamtal.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Vi upplever att det systematiska arbetet med betyg och bedömning fungerat bra och att personalen
fått ingående kunskaper om relevant yrkesspråk för bedömning och återkoppling, vikten av ett brett
och varierat underlag, hur man kvalitetssäkrar bedömning, vilka problem- och riskområden som
förekommer och hur man ska hantera dem. Vi upplever också att personalen gärna diskuterar
bedömningsfrågor gemensamt, ber om hjälp vid svåra bedömningar, deltar i och erbjuder
sambedömning till varandra som en produkt av detta arbete. Att det kollegiala lärandet hjälpt till att
bilda en samsyn gällande hur kunskapskravens värdeord ska analyseras och tolkas är även tydligt
och bidrar till en mer likvärdig bedömning. Särskilt viktigt har detta arbete varit för flertalet av årets
nyanställda lärare som nyligen tagit lärarexamen, samt för de lärare som saknar lärarutbildning och
som kanske kommer från en annan bransch eller andra utbildningspraktiker.
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Vi ser samtidigt ett behov av att fortsätta arbetet med återkoppling för att förbättra möjligheterna för
eleverna att få fortlöpande information om framgångar och utvecklingsbehov i förhållande till
kunskapskraven. Att återkoppling varit ett ämne som personalen uttryckt fortbildningsbehov i visar på
en generell osäkerhet, även bland lärare med lärarutbildning. Vi planerar därför att fortsätta detta
arbete under nästa år och att det på samma sätt som arbetet med betyg och bedömning blir ett
återkommande inslag som repeteras och arbetas med varje år. Denna ambition stärks även av att de
centralt genomförda undervisningsutvärderingarna visade på jämförelsevis mot andra områden låga
värden på frågan om läraren ger bra information om hur det går i kursen (59%). Visserligen ökade
andelen positiva svar med 13% mellan höstterminen 2020 och vårterminen 2021. Det finns anledning
att tro att detta område är något skolan behöver fortsätta arbeta vidare med.

Vi ser att elevavstämningar, elevkonferenser och kurs- och uppgiftsmatriser i Schoolsoft ger
detaljerade beskrivningar av elevers kunskapsutveckling. Däremot förekommer vissa svårigheter att
sammanställa och förenkla informationen så att den är möjlig att förmedla på ett bra sätt vid
utvecklingssamtal. Här finns möjlighet för utveckling, organisation och struktur för att förbättra denna
återkoppling och översikt för mentor och undervisande lärare. Detta är ett rimligt fokusområde för det
systematiska kvalitetsarbetet under nästa år. Denna ambition stärks återigen även av att de centralt
genomförda undervisningsutvärderingarna visade på jämförelsevis mot andra områden låga värden
på frågan om läraren ger bra information om hur det går i kursen (59%), som nämnts tidigare.

Samtidigt ser vi även problemet med en något större andel elever med saknad examen i år jämfört
med tidigare år. Det är också tydligt att detta till viss del beror på underkända betyg i Gymnasiearbete
som i tur varit mycket påverkat av elevernas avsaknad av skolans lokaler, samt för dessa elever två år
av relativt långa perioder av distansundervisning. Oavsett anledningen finns anledning att undersöka
hur dessa problem kunde underlättats under vårterminen för att hitta alternativa lösningar för och
bedömningar av gymnasiearbetet. Detta hade möjliggjort att fler elever på fordons- och
transportprogrammet nått gymnasieexamen.

Slutsatser

Vi ser att skolans arbete med betyg, bedömning och återkoppling fungerar ändamålsenligt, men att
svagheter förekommer som behöver förebyggas och förbättras inför kommande läsår. De styrkor som
framträder behöver samtidigt vidmakthållas och vidareutvecklas under nästa år. Vi behöver fortsätta
arbetet med kollegial samverkan, kvalitetssäkrad betygssättning, bedömning och återkoppling i vårt
långsiktiga kvalitetsarbete.

De styrkor och positiva utvecklingsprocesser som framträder är det återkommande
fortbildningsarbetet och de arenor för kollegialt lärande och samverkan gällande betygsättning,
bedömning och återkoppling som varit och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Detta har
resulterat i att personalen äger ett gemensamt yrkesmässigt språk, delar en samsyn kring hur
kunskapskravens värdeord ska tolkas, deltar i former för kollegial samverkan vid betygsättning,
erbjuds möjligheter till handledning och stöttning, samt uttrycker intresse och behov av fortbildning i
dessa frågor.

De svagheter som framträder gäller ett fortsatt behov av fortbildning gällande återkoppling, som även
styrks av undervisningsutvärderingarna som gjorts, samt i undersökningar av personalens intressen
av fokusområden för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete är därmed ett rimligt fokusområde
för nästa års systematiska kvalitetsarbete. En annan svaghet är möjligheten att organisera och
strukturera för bättre återkoppling till elever och vårdnadshavare vid utvecklingssamtal eller annan
återkoppling då detaljerade analyser av elevernas kunskapsnivå görs men är svår att enkelt
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sammanställa. Detta område hör delvis ihop med föregående varför detta är rimligt att se som
ytterligare en aspekt av samma område och därmed låta de båda bli fokusområde i kvalitetsarbetet
under återkoppling.

Elevhälsoarbete

Organisering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan har under året varit ett av våra fokusområden.

EHT har bestått av rektor, skolsköterska, kurator, SYV och specialpedagog. EHT har haft möte varje
vecka programvis med varje klass där mentor för klassen har blivit inbjuden. Då har man tagit upp
måluppfyllelse, klimatet i klassen, närvaro på grupp- och individnivå. Anledningen till detta arbete är
att kunna arbeta mer på gruppnivå och kunna samverka med personalen, för att få en större inblick
istället för att arbeta på individnivå. Detta är ett av de förebyggande och främjande arbeten som
framtagits för att kunna skapa förutsättningar både för lärare och elever.

ETH arbetar även på individnivå, om mentor utifrån de rutiner som är framtagna känner att lärare och
mentor inte kommer längre i arbetet med eleven, så ska en anmälan skyndsamt göras till EHT som
lyfter eleven på ett EHT-möte och tar fram individanpassade lösningar för eleven för att eleven ska nå
måluppfyllelse.

Psykolog och skolläkare kommer till skolan vid behov, för att samtala med enskilda elever,
handledning till lärare och 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.

Flertalet elever på Introduktionsprogram har haft någon form av extra anpassningar i sin tidigare
skolgång. Det måluppfyllelsedokument som vi arbetar med för dokumentation kring elevernas
progression och eventuella kursvarningar har även inskrivet 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 minst en gång i månaden.

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet så har elevhälsan varit delaktig i framtagandet i
skolans arbetsplan med fokusområdena där det inneburit att elevhälsan ska vara mer synliggörande i
skolverksamheten för att utveckla personalen. EHT har haft utbildning med personalen en gång per
månad om olika områden för att utveckla personalen inom anpassningar, olika behov elever har för att
få ökad förståelse, hur man kan arbeta med elever som har det svårt i skolan. Detta för att förebygga
och främja undervisningen, hur man kan anpassa på grupp och individnivå. Elevhälsan har varit med i
framtagandet av skolans schema, där fokus har varit att anpassa schemat utifrån våra elevers behov
och att för främja närvaron i skolan. Elevhälsan har också under året arbetet 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 så har elevhälsan varit delaktig i att analysera och utvärdera de elevenkäter och
kunskapsresultat som framkommer under året.
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Alla elever i årskurs 1 elever 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 vi i elevhälsoteamet, främst specialpedagogerna,
vidareutvecklat rutiner för arbetet med extra anpassningar och närvaro.

Förebyggande värdegrundsarbete har varit en del av det systematiska kvalitetsarbetet genom att
försöka påverka elevers attityder och åsikter och väcka deras intresse för dessa frågor. Vår ambition
har varit att på grund av det ökande intresset för våra sociala medier bland elever, föräldrar, samt
blivande elever utveckla ett kontinuerligt värdegrundsarbete via dessa kanaler. Detta har varit ett
fokusområde i arbetsplanen under året. Det finns klara fördelar med att kontinuerligt kunna nå elever
via sociala medier rörande dessa frågor, snarare än under enstaka temadagar även om dessa också
fyller en funktion.

Tidigare års kvalitetsarbete uppmärksammade elevers efterfrågan på att skolan arbetade mer med
frågor som grupptryck, identitet och normer och värden. Analysen av detta gav att vi under året
utvecklat ett tiotal kampanjer som finns redo att publicera med jämna mellanrum året runt.
Kampanjerna är informativa med fokus på igenkänning, med avsaknad av formella ordval samt
moraliserande värderingar av beteeden.

Några av de ämnen som arbetet fokuserat på är grupptryck, ”machokultur”, ”antipluggkultur”,
motivation, samtycke, självkänsla, självförtroende, svartsjuka, vett och etikett på nätet samt rättigheter
på APL. Detta arbete är färdigställt och kommer att publiceras kontinuerligt med en frekvens om ca
var 10:de inlägg från och med vårterminen 2021 och framåt. Vi planerar att upprätthålla och utvärdera
detta under nästa läsår och framåt. Det finns även en ambition att utgå från dessa kampanjer för att
utforma värdegrundsdagar som baseras på samma frågor för att uppmuntra till vidare diskussion
bland eleverna.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

I år har vi haft en elevhälsa på plats en dag i veckan. Vid akuta åtgärder har de även kommit andra
dagar. EHT har haft EHT-möten på onsdagar där mentorer och rektor deltagit. Man har haft ett
löpande schema så ca 1 gång varannan vecka per program. Klasser med högre frånvaro eller andra
oroande faktorer har lyfts mer frekvent. Det som tagits upp är gruppens närvaro, samt om någon har
varit oroande på individnivå. Klimatet i klassen har lyfts. Ärenden har delats ut till ansvarig, som
kontaktat exempelvis VH. Utöver EHT-möten har lärare och mentorer kunnat anmäla elever som de
varit oroade för. EHT har även månatligen fortbildat personalen t.ex. kring arbete med elever med
NPF, bedömning mm. De har även haft ansvar över mentorstiden och dess innehåll för att eleverna
på så sätt ska känna sig ansvarig för sin utbildning. EHT har arbetat med temat värdegrundsarbete
och varit med och tagit fram likabehandlingsplanen tillsammans med lärare. För att främja elevernas
utveckling har specialpedagog gjort klassrumsobservationer för att kunna stötta upp lärares behov
och ge nya tips hur man kan tänka kring olika aspekter i sin undervisning.

Det förebyggande och främjande arbetet har i år legat på att få en samsyn på skolan och försöka
arbeta mer kollegialt. Att hitta en samverkan mellan lärare och elev för att få en likvärdig utbildning.
En förebyggande insats som vi fortsatt med är att eleverna inte har några håltimmar och alla elever
har rast samtidigt vilket ska hjälpa till ökad studiero.
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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 EHT möten där hela 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. Samt fortsätta arbetet med kollegialt
lärande där lärarna samverkar mer med varandra. Även utveckla ämnesövergripande arbetet vilket
kan leda till högre måluppfyllelse.

Arbetsplatsförlagt lärande

Organisering av APL

Under läsåret 20/21 har alla elever haft tillgång till en APL-plats, som håller en god kvalitet utifrån den
bedömning som skolans lärare har gjort. Arbetet med att anskaffa och kvalitetssäkra APL-platser har
av rektor delegerats till yrkeslärarna på respektive program. Det finns utrymme för besök och
trepartssamtal i lärarnas scheman.

Vid anskaffning av APL-platsen så säkerhetsställer läraren att handledaren är tillräckligt förberedd för
att ta emot en elev. En riskbedömning görs alltid då en elev går ut på sin APL plats. I de fall en
APL-plats inte har fungerat, så har vi i år haft ett gott samarbete med våra APL-platser vilket har
möjliggjort att eleven har kunnat byta plats. Många av de företag som vi samarbetat med under
läsåret har vi haft samarbete med i många år, där samma handledare återkommer år efter år. Detta
ger en trygghet för både våra elever och lärare. Skolan erbjuder handledarna att gå Skolverkets
handledarutbildning samt att man som yrkeslärare går igenom kurser och mål med APL-tiden
tillsammans med handledaren. Efter avslutad handledarutbildning (Skolverkets), lämnar handledarna
in ett intyg på att dom har gått utbildningen. APL-tiden är förlagd så att eleven är inne minst en dag i
veckan för att läsa gymnasiegemensamma ämnen samt yrkesämnen. Elever som läser lärling är ute 2
dagar åk 1, 3 dagar åk 2 samt 3–4 dagar i åk 3. Detta för att kunna varva teori och praktik, samt att
kunna få alla sina gymnasiegemensamma ämnen.

Innan eleverna går ut på APL så har läraren ett samtal med handledaren där läraren tar reda på vilka
mål eleven kan få ute på sin APL-plats, för att sedan koppla detta till kursmålen. Läraren ger
handledaren en introduktion i vad som ska bedömas och på vilket sätt elevernas kunskaper ska
bedömas. Läraren är tydlig och ställer relevanta frågor utifrån målen för att säkerställa att det är
utifrån mål och kunskapskrav eleven bedöms. Läraren förklarar och visar vilka moment som ingår i
respektive mål och kunskapskrav så eleven får möjlighet att lära sig detta ute på sin APL. Under
APL-tiden utförs trepartssamtal mellan handledare, elev och lärare där det diskuteras hur det går för
eleven, vad eleven har gjort och det sätts även upp nya mål under samtalet och eleven får även göra
en självskattning. Yrkeslärarna gör kontinuerliga besök på elevernas APL-platser, med en målsättning
att träffa elev och handledare minst en gång var 10:e dag. Vid dessa tillfällen skall läraren följa upp
elevens utveckling och diskutera anpassningar vid behov. Varje handledare får en mapp med material
kring  moment, kunskapskrav och hur bedömning genomförs så att de kan kika på och säkerhetsställa
att de inte missar moment. Läraren följer upp dessa vid varje besök. Yrkeslärarna sitter programvis i
sina lärarrum, där möjlighet till att samverka inom programmet finns och vid morgonmöte på onsdagar
där lärarna har möjlighet att lyfta eventuella frågor som kan lösas kollegialt. Samt att i lärarnas
scheman är det avsatt tid för kollegialt lärande på torsdagsmöte.
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För att få en koppling mellan skola och bransch så kopplar läraren tillsammans med eleven samman
det hen har gjort ute på sin APL med det arbete som pågår inne på skolan. Detta gör läraren både
innan och efter APL-tiden. Skolan samverkar med olika branschorganisationer, i form av studiebesök
samt föreläsningar på skolan. Ett annat forum för att möta våra olika branscher är de programråd som
skolan bjuder in till.

I vårt arbete med att utveckla utbildningen och elevernas förutsättningar att nå en yrkeskompetens så
bjuder skolan in till lokala programråd.

Utvärdering av APL

Under det läsår som har gått så har samtliga elever haft en APL-plats, vi har haft ett gott samarbete
med APL-företagen som har möjliggjort detta. Vi har en god kontakt med näringslivet och aktuella
branscher. Detta visar sig i form av att vi har haft många APL-platser under året samt att företagen
ringer och vill bjuda in oss samt för att komma till skolan. Vi har samtidigt inte lyckas med att få till oss
branschen till våra lokala programråd i den utsträckning som vi hade önskat. Det vi kan se är att våra
elever når sina mål i stor utsträckning ute på sin APL.

Många av våra handledare genomför Skolverkets handledarutbildning, framförallt de som tar elever
på Handels- och administrationsprogrammet. Eleverna får besök ungefär var tionde APL dag under
sin APL. Varje termin sker även ett trepartssamtal mellan undervisande lärare, handledare och elev.
Lärarna har en mall att följa vilken de gett handledaren tillgång till  innan så alla parter vet vad som
ska bedömas. Eleverna har nytta av vad de lärt sig på APL både i sina teoriuppgifter samt praktiska
då de kan koppla an till den kunskap de lärt sig.

Slutsatser

Arbetet med anskaffning av APL-platser har fungerat relativt bra även om vi fortsatt behöver arbeta
med att skapa goda relationer i branschen. Det ser vi som en framgångsfaktor vad det gäller
anskaffning av APL platser av god kvalitet. Det är ett utvecklingsområde vi  kommer arbeta vidare
med. Ett annat område som vi behöver utveckla är arbetet med programråd, vi behöver bli bättre på
att få företagen intresserade av att delta i våra lokala programråd. I vårt arbetet med att få våra elever
att nå sina mål är att lärarna har kontinuerlig kontakt med elever både inne på skolan och på
APL-platsen. Där är appen Loopme ett stort stöd som vi kommer arbeta och utveckla användandet av.

Studie- och yrkesvägledning

Organisering av studie- och yrkesvägledningen

Under läsåret 2020/21  har vi haft studie- och yrkesvägledare (SYV) på plats på onsdagar samt andra
dagar vid ökat behov. Skolans SYV har varit på plats och tillgänglig för samtliga elever på skolan.
Eleverna har också kunnat nå skolans SYV  via mail och telefon när hon inte varit på plats. 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 samt coachning. Eleverna har
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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.  SYV ansvarar för elevernas studieplan så den är anpassad och
korrekt efter varje individ. SYV  ingår i elevhälsan som arbetar förebyggande och systematiskt. SYV
tar alla vägledande samtal där det framkommer om en elev möjligen inte hamnat på rätt skola eller
linje.  Alla elever framförallt IMY har bjudits in till vägledande samtal för framtiden. SYV har haft olika
informationsmöten med samtliga elever på skolan. 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 så 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 så har hon deltagit på de möten vi har haft
med övrig personal, där har möjligheten till samverkan funnits. SYV har även bjudit in till möten med
skolans samtliga personal för informationsmöten. 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 2019-21
har SYV varit med på EHT träffar, under dessa träffar så har SYV varit delaktig i att analysera och
utvärdera elevenkäter och skolans resultat.

Utvärdering av studie- och yrkesvägledningen

Vi har haft en mycket väl fungerande syv som funnits på skolan ca 2 dagar i veckan. SYV  ansvarar
för kontakten med det kommunala aktivitetsstödet (KAA), har haft vägledande samtal om man under
EHT märkt att en elev eventuellt valt fel skola eller program. Eleverna har kunnat bokat in tid med
SYV för vägledande samtal vilket fungerat väl. SYV har i samråd med rektor administrativt anpassat
elevens studieplan utifrån dess behov.  Syven har haft olika möten både med personal och elever.
Syv har även alltid medverkat på EHT vilket har varit en styrka då man snabbt kan upptäcka och
åtgärda om en elev inte hamnat rätt, detta har gjort att både lärare och syv haft god kontakt. Syv har
även varit ansvarig för elevernas individuella val och haft möte med eleverna och hjälpt och väglett
dem.

SYV har haft en överblick på den relaterade arbetsmarknaden och samtalat kontinuerligt med
eleverna angående detta.

Det har varit ett bra samarbete där både SYV och medarbetare har haft möjlighet att samverka samt
ha 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, och har ett opartiskt förhållningssätt 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 flera dagar 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.
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Slutsatser

Tillgången av studie- och yrkesvägledning har varit god, under det gångna läsåret då har SYV varit på
plats en hel dag i veckan samt ytterligare vid behov. 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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5. Sammanfattning och fokus framöver
Med beaktande av rådande förutsättningar och ramfaktorer befinner sig skolan i ett gott läge, även om
examensgraden sjunkit en del detta läsår. Denna avvikelse ser vi som temporär och att den till
läsårsslutet - 22 åter kommer vara i paritet med tidigare år. Andelen godkända elever och helt nöjda
elever kan däremot, teoretiskt sett, alltid öka. Genom att utveckla elevernas inflytande över sin ISP
och skolgång tror vi att andelen nöjda elever kommer ha ökat vid nästa mätning. Frekventa
återkopplingar och transparens i elevernas undervisning ser vi också som ett sätt att öka elevernas
inflytande över sin skolförlagda tillvaro.  Den väg skolan är inne på bedömer vi som den mest
pragmatiska att gå mot ytterligare resultatförbättring: samsyn, noggrannhet, tydlig struktur samt
fortsatt kompetensutveckling av personalen är några av de delar vi kommer att fortsätta ha fokus på.
Vidare kommer vi fortsätta vårt arbete med elevernas yrkesidentitet och skolans ordningsregler.
Några utvecklingsområden som vi kommer arbeta extra med under läsåret 20/21 är närvaro,
studiero & APL.

Närvaro:

Skolans elever har mindre än 80% närvaro, totalt sett över året.En hög närvaro hos eleverna skapar
goda förutsättningar för att lyckas med sin skolgång. De negativa följderna för elever med
problematisk frånvaro är bland annat att det  ofta leder till studieavbrott vilket i sin tur kan få
konsekvenser för individen långt upp i åldern. Man vet även att det psykiska måendet är sämre hos
elever med hög skolfrånvaro.

Studiero:
Skolans lärmiljöer ska präglas av arbetsro och erbjuder eleverna goda förutsättningar för att inhämta
kunskaper och värden.

APL:

Elever och handledare behöver i större utsträckning veta vilket/ vilka utvecklingsområden eleven
behöver arbeta med för att nå högre måluppfyllnad. Vi behöver säkerställa att varje elev har APL av
god kvalitet.
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6. Grundfakta

Om Hagströmska
Hagströmska gymnasiet i Linköping ingår i Praktiska gymnaiseområdet, som i sin tur ingår i
AcadeMedia. Huvudman för Hagströmska i Linköping är Hagströmska Gymnasiet AB. Vid skolan
erbjuds nationella yrkesprogram och introduktionsprogram.

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.

Om Hagströmska Gymnasiet Linköping

Elever per program och årskurs

Nationellt program Inriktning År 1 År 2 År 3

Fordons- och transportprogrammet Transport 19 24 18

Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon 15 11 5

Introduktionsprogram Inriktning År 1 År 2 År 3

Programinriktat val Fordons- och transportprogrammet 1 1 1

Programinriktat val Bygg och anläggningsprogrammet 0 1 0

Yrkesintroduktion Bygg - och anläggningsprogrammet 5

Socioekonomisk bakgrund*

Läsår Andel flickor Andel högutbildade
föräldrar

Andel utländsk bakgrund

2019/2020 18% 20% 16%

2020/2021 19% 22% 13%

(*variabler som enligt forskning har stor påverkan på elevers skolresultat)
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Personal

Under läsåret var 9 lärare anställda på skolan. Lärartätheten har således legat på ca elva elever per
lärare. Av de 9 lärare som har undervisat hos oss är 6 yrkeslärare och 3 lärare är inom de
gymnasiegemensamma ämnena varvid en även arbetar som speciallärare.

Tre yrkeslärare har genomfört Pil utbildning.

Av de  lärare som arbetar på de gymnasiegemensamma ämnena har två legitimation och en studerar
på universitetet för att bli legitimerad.

Samtliga heltidsanställda pedagoger har varit mentorer under läsåret.

Specialpedagog 20 %

SYV 20 %

Skolsköterska 20%

Administratör 80 %

Kurator 20 %

Rektor 100 %

Utöver dessa tjänster har vi även tillgång till central elevhälsa i form av skolläkare samt skolpsykolog.

Organisation och arbetsformer

Då vi är en mindre skola, har ledningsgruppen framförallt bestått av rektor och försteläraren.
Personalen på skolan har arbetat kollegialt tillsammans vilket varit en styrka där förstelärare på skolan
funnits som mentorer för de lärare som varit i behov av det. Hela skolan fungerar som ett arbetslag
där man samverkar tillsammans. Alla lärare har varit mentorer för elever under läsåret. En lärare har
haft särskilt ansvar för APL kontakter, en annan lärare har ansvarat extra för skolans datorer och olika
dataprogram.  Samtliga har ansvarat för olika delar av verksamhetens arbetsmiljö.  Eftersom det finns
minst två lärare per program har det funnit utrymme för sambedömning och att planera kurser inom
de olika programmen. Något som måste fortsätta utvecklas är samsyn kring elever och bedömning för
att alla elever ska få en likvärdig utbildning.
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Bilagor

Bilaga 1: Resultatsammanställningar
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Underlag för utvärdering 2020/2021
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



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

Avgångselever – examensgrad



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

Avgångselever – GBP



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.

Betygsfördelning



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

Andel minst godkända betyg En/Ma/Sv/Gyar



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



Betygsfördelning - Introduktionsprogram



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



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



Undervisningsutvärdering



Undervisning



Attraktivitet



Arbetsplatsförlagt lärande
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